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Abstract: Because this year (more precisely on August 11th) is the 565th 
anniversary of the transition to the eternal ones of John Hunyadi, but also because 
the famous ruler by state and by army of origin Romanian meant a lot to the 
history of Banat, I decided to draw up this modest study in his memory to be 
printed in this remarkable publication. John Hunyadi was one of the greatest 
European political and military leaders of the 15th century, standing out as the 
initiator and commander of the anti-Ottoman fight. He was born around 1407 
as the son of Vojk, “soldier of the royal court”, son of Şerbu (an important 
Romanian knyaz in the Haţeg land), and Elizabeth of Marginea, descendant of 
lesser noblemen from Hunedoara (migrated probably into Transylvania from 
the Banatian district of Marginea) who had embraced Catholicism, the faith in 
which her children, including Hunyadi, were raised. Most of the narrative and 
official (diplomatic) historical sources of his time and subsequently confirmed 
its Romanian roots. Marco Antonio Bonfinio (Bonfini/Bonfinius), an Italian 
scholar, wrote in his chronicle that John Hunyadi’s father was Romanian, one 
of those who “inhabit the land of the Getae and the Dacians, descendants of the 
Roman settlers, as proved by the language they speak”. The great Italian scholar, 
Aeneas Sylvius Piccolomini, who would later become pope Pius II, wrote that 
John Hunyadi “whose name far outshines the others did not increase so much 
the glory of the Hungarians, but especially the glory of the Romanians among 
whom he was born”. In his times, it was known that Hunyadi “was not a 
Hungarian but a Romanian of a lesser nobility”. In the 19th and 20th century 
many Banatian scholars took a keen interest in the origin, personality and deeds 
of John Hunyadi. We mention here: Nicolae Stoica of Haţeg, Damaschin Bojincă, 
Iosif Bălan, Victor Motogna (a Banatian by adoption), Patriciu Dragalina etc. 
Worthy of remark is Damaschin Bojincă’s monograph about the great Christianity’s 
hero called The description of birth and heroic deeds of very famous and all 
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over Europe of the wonderful hero John Corvinus of Hunyadi. Half of this study 
deals with the matter of John Hunyadi’s Romanian origin. On 18 October 1409 
John Hunyadi’s father was ennobled and received Hunedoara possession with 
surrounding villages from king Sigismund of Luxembourg (1387-1437). After 
having served his apprenticeship at some laymen and clergymen’s courts and 
even monarchs as well, John took part in the anti-Ottoman fight in the south of 
Hungary, leading his own detachment of 6-12 cavalrymen. Around 1428-1430 
he married Elizabeth Szilágyi, a Hungarian noblewoman of high rank from 
Solnacul de Mijloc county (or Slavonia) whose family were supporters of 
Sigismund of Luxembourg. They had two children, Ladislau and Matthias (the 
future king of Hungary between1458-1490). With the support of his wife’s 
family, John entered the retinue of Sigismund (emperor 149 of Germany since 
1410) and he served Filippo Maria Visconti, duke of Milan, in his anti-Venetian 
campaign. In this period John Hunyadi completed his military education and 
training and studied the new military art of Italy from the condottieres. In 1434 
he accompanied his monarch at the Council of Basel, Switzerland. In 1436-1437 
he joined Sigismund of Luxembourg in his campaign in Bohemia (Czechia). 
Although king “de jure” Sigismund was to become king “de facto” as the country 
people, townspeople and lesser nobility wouldn’t acknowledge the German 
suzerainty. At that time, John was already leading his own detachment of 50 
troopers. On 9 December 1437 Sigismund of Luxembourg died and Hunyadi 
went to Alba Iulia to attend the coronation of Albert of Austria (1438-1439) as 
king of Hungary. Then he returned to Bohemia where he spent the remainder 
of the year 1438, so he did not take part in the suppression of the peasant revolt 
in Transylvania (1437-1438). Although king Albert of Austria was acknowledge 
by a group of noblemen from Czechia, the Hussites were against him, preferring 
Casimir, the brother of the Polish king, as their sovereign. John Hunyadi and 
his brother were engaged in king Albert’s warfare with the Bohemians and their 
Polish allies. In 1438, during peace negotiations, king Albert promoted Hunyadi 
to Ban of Severin, a dignity that he shared with his brother. He was soon in the 
ascendant. On 7 March 1441 king Vladislav I rewarded him with the title of 
voivode of Transylvania, position retained until 1446. During this time he was 
also Comes of Temes and Comes of the Szekely. His sovereigns recognized his 
merits by granting him vast estates in Transylvania, the Banat and eastern 
Hungary. All these brought him great revenues, John Hunyadi being the greatest 
landowner in Hungary at the time. In 1445 he became Captain General of 
Hungary and in 1446 he was rewarded by king Vladislav I with the captaincy 
of the fortress of Belgrade. In June 1446 he found himself at the peak of his 
political career when he was elected as Regent-Governor of the kingdom of 
Hungary by the Diet. Supporter of the centralization of political power, on the 
external plan John Hunyadi consequently sought to create a system based on 



92 Altarul Banatului

tightening the ties between the three Romanian principalities in order to form a 
united anti-Ottoman front. At the same time he aimed to launch a Christian 
crusade to oust the Ottomans from Europe. In 1442 he defeated the Turks at 
Sibiu and Ialomiţa. In 1442-1443, during the famous expedition known as “the 
long campaign”, John Hunyadi crossed the Balkans advancing as far as Zlatita 
where he scored a brilliant victory over the Turks, then in 1445 obtain a new 
victory over them in a campaign undertaken along the Danube, but he was 
defeated in the battles of Varna (1444) and Kossovopolje (1448). 150 After his 
resounding victory against the Ottoman armies led by sultan Mohammed II 
(1444-1446; 1451-1481), in July 1456 in the famous Battle of Belgrade, John 
Hunyadi died of bubonic plague in his camp at Zemun, near Belgrade, on 11 
August 1456. He is buried in the Roman Catholic Cathedral “St. Michael” of 
Alba Iulia. His funeral plaque was engraved with John of Capestrano’s words: 
“The light of the world has passed away”.

Keywords: Middle Ages, Kingdom of Hungary, Transylvania, Banat, 
Ottoman Empire, The Huniad Castle from Timisoara, The Castle of the 
Corvinesti or Huniads from Hunedoara, anti-Ottoman crusade, ban of Severin, 
earl by Timis, captain-general, voivode, regent or governor general, earl 
perpetually by Bistrita, bubonic plague, descendants.

Pentru că în acest an (mai exact în 11  august) se împlinesc 565 de ani de 
la trecerea la cele veșnice a lui Iancu de Hunedoara, dar și datorită faptului că 
celebrul conducător de stat și de oști de origine română a însemnat foarte mult 
și pentru istoria Banatului (provincie istorică românească în care a deținut 
numeroase și vaste posesiuni [inclusiv orașul-cetate Timișoara, precum și 
castelul de aici, intrat în conștiința colectivă sub denumirea de „Castelul 
Huniade” 1] și asupra căreia a exercitat – între 1441 și 1456 – cele mai înalte 
funcții, și anume acelea de ban al Severinului și comite de Timiș 2), am decis 

1  Construit între anii 1308-1315 de către Carol Robert de Anjou (regele Ungariei între 1308-
1342 [Istoria lumii în date, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972, p. 564]) și reconstruit 
după cutremurul din anul 1443 de către Iancu de Hunedoara (ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_
Huniade_din_Timișoara). Cu prilejul marilor tulburări feudale de la începutul secolului XIV, Carol 
Robert a mutat capitala Regatului Ungariei la Timișoara (în intervalul 1316-1323), unde a și murit 
prima lui soție, Maria de Bytom, înmormântată probabil în Biserica Franciscană din Timișoara (ro.
wikipedia.org/wiki/Carol_Robert_de_Anjou). Castelul medieval a fost distrus în timpul asediului 
Timișoarei din anul 1849 (în contextul Revoluției de la 1848-1849) și refăcut în forma actuală 
în 1856. Astăzi adăpostește Muzeul Național al Banatului (ro.wikipedia.org/wiki/
Castelul_Huniade_din_Timișoara).

2  Ibidem. De altfel, mulți dintre oștenii de elită care au alcătuit armatele conduse de Iancu de 
Hunedoara, de-a lungul carierei sale politico-militare, au fost originari din Banat, mai exact din 
districtele privilegiate de aici. Districtele românești bănățene au reprezentat o formă specifică și 
tradițională de organizare administrativă, politică și militară a populației autohtone românești în 
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să întocmesc acest modest studiu în memoria sa pentru a fi tipărit în remarcabila 
publicație de față. 

Iancu de Hunedoara a fost unul dintre cei mai mari conducători politico-
militari din Europa secolului al XV-lea, el remarcându-se, îndeosebi, în cadrul 
luptei antiotomane din vremea sa, al cărei iniţiator şi lider principal este 
considerat, în unanimitate, a fi fost, atât de către contemporanii săi cât şi de 
posteritate. El s-a născut pe la 1407 3, tată fiindu-i „oşteanul (cavalerul – n.n. 
Evul Mediu. Dintre toate provinciile istorice românești, cea mai mare densitate de districte medievale 
a fost consemnată în Banat. Perioada de maximă concentrare a consemnărilor documentare pentru 
districtele românești bănățene a fost între mijlocul secolului al XIV-lea și mijlocul secolului al 
XV-lea. Unele dintre aceste districte românești au obținut, individual sau în grup, din partea regalității 
maghiare, o serie de privilegii. Un număr de opt districte s-au detașat în mod deosebit prin calitatea 
și unicitatea privilegiilor obținute, comparabile doar cu cele ale scaunelor secuiești sau săsești. Regii 
maghiari, din secolele XV-XVI, au emis periodic o serie de diplome prin care au reînnoit, la cererea 
adunării tuturor nobililor, cnezilor și a altor români din cele opt districte, vechile privilegii acordate 
acestora de înaintașii lor. Privilegiile respective au fost reconfirmate de către principele transil-
van Gabriel Báthory (1608-1613 [Istoria lumii în date, p. 570]), printr-un document emis la 3 aprilie 
1609. Districtele românești privilegiate aveau scaune de judecată proprii, prezidate de un cnez sau 
de un voievod. Scaune de judecată ale mai multor districte erau conduse de către un castelan sau 
chiar de către banul Severinului. La judecarea cauzelor era aplicat vechiul drept românesc (ro.
wikipedia.org/wiki/Districtele_românești_bănățene; Adrian Bejan, Banatul în secolele IV-XII, 
Editura de Vest, Timișoara, 1995; Ioan Hațegan, Habitat și populație în Banat [secolele XI-XX], 
Editura Mirton, Timișoara, 2003). Informații cu privire la titlurile de „ban” și „comite”, vezi la 
notele 22 și 23 din textul de față.

3  Istoria Românilor, vol. IV, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 340; Istoria militară a 
poporului român, vol. II, Editura Militară, Bucureşti, 1986, p. 211. Există şi alte variante cu privire 
la anul naşterii lui Iancu de Hunedoara. Prin urmare, pornind de la interpretarea eronată a unui 
fragment din scrisoarea pe care Iancu i-a trimis-o, la 17 septembrie 1448, papei de la Roma, Nicolae 
al V-lea (care a „păstorit” Biserica Romano-Catolică între 1447-1455 [Istoria lumii în date, p. 556]), 
s-a dedus, în mod greşit, că venirea sa pe lume ar fi avut loc între 1386-1388. Dintr-o altă sursă, de 
această dată, însă, din secolul al XVI-lea, şi anume cronicarul maghiar de origine săsească, Gáspár 
Heltái (1490-1574 [ro.wikipedia.org/wiki/Gáspár_Heltai]), aflăm că anul naşterii eroului de la 
Belgrad ar fi fost 1392 (posibil, la o interpretare mai atentă, 1395-1396). În fine, într-o cronică 
apărută, în 1614, la Frankfurt (în Germania), este menţionată ca dată de naştere a lui Iancu de 
Hunedoara ziua de 30 martie a anului 1390. Cu siguranţă că acesta s-a născut în jurul anului 1407, 
în favoarea acestei datări venind mai multe observaţii pertinente. Astfel, se ştie că fratele său mai 
mic, Ioan, s-a născut după 1409, deci o diferenţă de 15-20 de ani între vârstele lor fiind puţin pro-
babilă. Apoi, căsătoria lui Iancu cu Elisabeta Szilágyi (născută cu certitudine după 1409), petrecută 
pe la 1428-1430, şi naşterea lui Ladislau, primul său fiu, în 1431, ne determină să concluzionăm că 
Iancu nu putea să se nască înainte de anul 1407. De asemenea, faptul că abia în 1438 el începe să 
ocupe funcţii de o mai mare importanţă în ierarhia politico-militară a Regatului Maghiar, ne face 
să credem că la această dată era încă prea tânăr pentru a ascede la ranguri mai înalte. În plus, extra-
ordinara vitalitate pe care a manifestat-o din plin, în anul 1456, cu ocazia bătăliei de la Belgrad 
(deci cu puţin timp înainte de a muri răpus de ciumă), ne îndrituieşte să luăm în calcul, fără prea 
mari reţineri, ca moment al naşterii sale, o dată plasată undeva în jurul anului 1407 (Camil Mureşan, 
Iancu de Hunedoara, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 41; 
Tiberiu Ciobanu, Istoriografia românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al 
XX-lea referitoare la Banatul medieval, vol. I, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010, p. 167).
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T.C.) curţii regelui” 4 Voicu, fiul lui Şerbu (un important cneaz român din Ţara 
Haţegului) 5, iar mamă, Elisabeta de Marginea, care provenea și ea tot dintr-o 
familie de mici nobili hunedoreni (originari, probabil, din târgul şi districtul 
românesc Marginea, situat în nord-estul Banatului) sau (fără a exista, însă, 
dovezi în acest sens) din familia cnezială româ-nească Morsina (Muşina, 
Musina, Musana, Morsinai), din Ţara Haţegului, ambele familii trecute, se 
pare, la religia catolică 6 (credinţă în care Elisabeta de Marginea îi va creşte şi 
pe copiii săi, inclusiv pe Iancu) 7. Există, însă, izvoare de epocă care vorbesc 
de faptul că mama lui Iancu de Hunedoara ar fi fost de origine greacă (posibil, 
deci, să fi fost de religie ortodoxă) şi chiar înrudită cu basileii (împărații) 
Bizanţului 8.

4  Istoria Românilor, vol. IV, p. 338; Ioan-Aurel Pop, Românii în secolele XIV-XVI: de la „republica 
creştină” la „restaurarea Daciei”. V. În apărarea Creştinătăţii. Timpul eroic al rezistenţei antiotomane 
sau apogeul Cruciadei Târzii, în Istoria României. Compendiu (coordonatori: Ioan-Aurel Pop şi Ioan 
Bolovan), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2007, p. 262.

5  Camil Mureşan, op. cit., p. 40; Ştefan Pascu, Rolul cnezilor din Transilvania în lupta antiotomană 
a lui Iancu de Hunedoara, în „Studii şi cercetări istorice”, VIII, Cluj, 1957, p. 25-68. János Thuróczi 
(un cronicar maghiar ce a trăit între 1435-1489) îl considera pe Voicu (tatăl lui Iancu) ca fiind un boier 
din Ţara Românească, care s-a refugiat în Transilvania, împreună cu familia sa, din cauza pericolului 
turcesc, voievodatul intracarpatic fiind mai puţin expus incursiunilor şi jafurilor efectuate cu regularitate 
de către otomani, la nord de Dunăre (János Thuróczi, Chronica Hungarorum, în Scriptores Rerum 
Hungaricarum, ediţie de Johannes Georgius Schwandtner, vol. I, Tyrnavia [Trnava, Slovacia], 1765, 
p. 397). Cneaz (mare cneaz) = titlu purtat în Evul Mediu de conducătorul unui Cnezat sau Mare Cnezat 
(numit astfel în funcție de dimensiunile și forța politico-militară ale acestuia), care era o formă de 
orga-nizare politică de tip statal, la slavi (ruși, ucraineni, polonezi, lituanieni, cehi, slovaci, sârbi, croați, 
bulgari) și la români, la noi fiind folosit pentru a desemna o serie de formațiuni prestatale; la români 
mai apare și sub forma „chinez, cnez” și mai face trimitere și la un cârmuitor al unui sat sau grup de 
sate libere, cnezii formând o categorie socială constituită înainte de formarea statelor medievale printr-
un proces de dezvoltare social-economică și alcătuită din stăpâni de pă-mânt și săteni; cu timpul, cnezii 
au cunoscut un proces de diferențiere socială, o parte dintre ei intrând în rândul stărilor privilegiate, 
iar alții, majoritatea, rămânând oameni liberi, fără privilegii, intermediind între stăpânii feudali și 
țărănimea săracă sau dependentă; cnezii din Transilvania și Banat au avut un important rol militar în 
lupta împotriva turcilor; ter-menul provine din limba slavonă şi are - în cazul în care se referă la 
conducătorul unui cnezat sau mare cnezat - înțelesul de „duce, domn, prinţ, principe”,  în cazul de față 
având însă doar sensul de „căpetenie, șef, cârmuitor” (dexonline.-ro/definiție/cneaz). 

6  Ioan-Aurel Pop, Transilvania în secolul al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea 
(cca. 1300-1456). 11. Ioan (Iancu) de Hunedoara (1407-1456) – eroul creştinătăţii, în Istoria 
Transilvaniei, vol. I (până la 1541), coordonatori: Ioan-Aurel Pop şi Thomas Nägler, Institutul 
Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2003, p. 279.

7  Camil Mureşan, op. cit., p. 41.
8  Antonius Bonfinius, Historia Pannonica sive Hungaricarum Rerum Decades IV et dimidia, 

Colonia, 1690, p. 304. Antonio Bonfini (latinizat Antonius Bonfinius) a fost un istoric, poet şi 
umanist italian, născut prin 1434, în oraşul Ascoli Piceno din Italia, şi decedat, în anul 1503, la 
Buda, în Ungaria. El a venit pentru prima oară la Curtea regală a Ungariei de la Buda, în anul 1486, 
la invitaţia regelui Matia Corvin (1458-1490 [Istoria lumii în date, p. 564]), fiul lui Iancu de 
Hunedoara. La început s-a aflat în serviciul soţiei acestuia, „crăiasa” (regina) Beatrice, în calitate 
de secretar şi lector particular. După aceea, Bonfini va deveni istoriograful personal al lui Matia 
Corvin, realizând, la solicitarea acestuia, o monumentală lucrare consacrată istoriei Ungariei şi 
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Referitor la originea etnică a lui Iancu de Hunedoara, atât izvoarele istorice 
narative cât şi cele oficiale, documentare (în special cele diplomatice), din timpul 
său (dar şi cele mult ulterioare epocii în care a trăit), confirmă, în marea lor 
majoritate, rădăcinile sale româneşti. În acest sens vă voi prezenta în continuare 
câteva dintre cele mai semnificative şi avizate opinii. Astfel, învăţatul italian 
Antonio Bonfini nota în cronica sa că părintele lui Iancu de Hunedoara era român 
dintre cei „care locuiesc acum pământurile geţilor şi dacilor, fiind urmaşi ai 
coloniştilor romani, precum o dovedeşte asemănarea limbii” 9. Înaltul ierarh 
bizantin Sylvestros Syropoulos 10 afirma, la rându-i, despre Iancu, că este „stâlp 
al românilor” 11. Eruditul cărturar italian Aeneas Sylvius Piccolomini (ajuns 
ulterior papă sub numele de Pius al II-lea 12) scria că „Johannes Huniades, cujus 
nomen caeteros obnubilat, non tam Hungarorum quam Valachorum, ex quibus 
natus est gloriam auxit” (adică „Ioan Huniade 13, al cărui nume întunecă pe al 
intitulată Rerum Hungaricarum Decades (adică Decadele faptelor maghiarilor), pe care o va finaliza, 
însă, după moartea protectorului său (survenită în anul 1490), sub domnia şi din îndemnul următo-
rului rege al Ungariei, Vladislav al II-lea (ce a cârmuit statul medieval ungar între 1490-1516 
[Ibidem, p. 564], fiind și rege al Boemiei [Cehiei] din 1471 [Ibidem, p. 120]). Lucrarea amintită, 
conţine, în special, informaţii cu privire la faptele de arme ale lui Iancu de Hunedoara şi la glorioasa 
domnie a fiului acestuia, regele Matia Corvin. De asemenea, cuprinde numeroase ştiri despre români 
în general (Dicţionar enciclopedic, vol. I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 241).

9  Antonius Bonfinius, op. cit., p. 304.
10  Sylvestros Syropoulos, diacon (adică membru al clerului aflat doar pe cea dintâi treaptă a 

ierarhiei preoțești [dexonline.ro/definiție/diacon]) al Catedralei „Sf. Sofia” din Constantinopol, care 
a trăit, probabil, între 1400-1453. Considerat, în epocă, un mare teolog, acesta a făcut parte din 
delegaţia bizantină participantă la Conciliul de la Ferrara-Florenţa, desfăşurat în prima jumătate a 
scolului al XV-lea, în scopul unificării celor două Biserici creştine (V. Laurent, Les „Mémoires” du 
Grand Ecclésiarque de l’Eglise de Constantinopole, Sylvestre Syropoules sur le concile de Florence 
[1438-1439], Paris, 1971).

11  Ibidem, p. 186.
12  Suveran Pontif între 1458-1464 (Istoria lumii în date, p. 556). Aeneas Sylvius Piccolomini 

a fost un mare umanist şi mecena (adică un înfocat susținător și protector al artiştilor, oamenilor de 
litere şi de ştiinţă) de origine italiană, care a trăit între 1405-1464. Opera lui cuprinde scrieri cu 
caracter istoric şi umanist. În lucrarea sa Cosmographia, precum şi în alte scrieri (cum ar fi Epistole), 
prezintă ştiri referitoare la români, afirmând originea lor romană. A urmărit să restabilească auto-
ritatea papală şi realizarea unei ligi antiotomane (Dicţionar enciclopedic, vol. V, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 2004, p. 373).

13  Numele sub care mai apare în documentele de epocă Iancu de Hunedoara. „Huniade” derivă 
din forma sa maghiară, și anume din „Hunyad”, care înseamnă „Hunedoara”. Pornind de la această 
situație s-a ajuns și la una dintre denumirile sub care este cunoscută familia seniorilor hunedoreni, 
și anume cea de „Huniade”. Referitor la celălalt nume cu care au intrat în istorie Iancu de Hunedoara 
și descendenții săi, și anume cel de „Corvin”, acesta își are originea în blazonul lor pe care apare 
un un corb (în latină „corvus”) cu aripile uşor desfăcute şi purtând în cioc un inel de aur (Tiberiu 
Ciobanu, Secvențe lămuritoare [„Corvin” și Blazonul Huniazilor], în „Fortissimus athleta Christi”, 
Iancu de Hunedoara 555, Editura Eurostampa, Timișoara, 2011, p. 179-181 și 182-184). Blazon = 
ansamblu de semne convenţionale care constituie emblema unui stat, a unei provincii, a unui oraş, 
a unei familii nobiliare, a unei bresle etc., acesta fiind aplicat pe discuri heraldice (adică specifice 
heraldicii), pe steaguri, pe scuturi etc.; sinonime: armoarii, (rar) scut (dexonline.ro/definiție/blazon). 
Breaslă = în Evul Mediu, asociație de meșteșugari de aceeași meserie, care se supun unei discipline 
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celorlalţi, nu a sporit atât de mult gloria Ungurilor, cât a Românilor din coapsele 
cărora s-a născut”) 14. Marele om de cultură şi diplomat Anton Verancsics 15 
preciza, în însemnările sale, că românii din Transilvania erau majoritari în această 
ţară însă nu beneficiau de „nicio libertate, nicio nobilime, niciun drept al lor, în 
afară de un număr mic (dintre românii din Transilvania – n.n. T.C.), locuind în 
districtul Haţeg, în care se crede că a fost capitala lui Decebal şi care, în timpul 
lui Ioan de Hunedoara, băştinaş de acolo, au dobândit nobilitatea pentru că 
întotdeauna au luat parte neobosit la lupta împotriva turcilor” 16. Cronicarul grec 
Critobul din Imbros consemna, de asemenea, în lucrarea sa intitulată Din domnia 
lui Mahomed al II-lea, anii 1451-1467 17, că celebrul sultan otoman, cuceritor 
colective în scopul apărării și promovării intereselor lor economice și de altă natură; organizație 
închisă a meșterilor [dexonline.ro/definiție/breaslă]). Heraldica = disciplină auxiliară a istoriei, care 
se ocupă cu studiul stemelor statelor, cu blazoanele caselor domnitoare, ale famiilor nobiliare, ale 
orașelor etc. (dexonline.ro/definiție/heraldică).

14  Aeneas Sylvius Piccolomini, Opera Geographica et Historica, Helmstadii (Helmstadt [Bavaria-
Germania]), 1699, p. 22.

15  Antun Vrančić sau Antonio Veranzio (cunoscut şi sub numele latinizat de Antonius Verantius, 
iar în documentele maghiare apărând sub forma Antal Verancsics) a fost un scriitor, mare demnitar, 
diplomat şi înalt prelat catolic de origine croată. Născut, la 29 mai 1504, în oraşul dalmaţian Šibenik 
(la acea vreme aflat sub stăpânirea Republicii Veneţiene), şi decedat în 15 iunie 1573, la Prešov, în 
Slovacia (la acea epocă aflat în componenţa Regatului Ungar). Majoritatea istoricilor acceptă ipoteza 
conform căreia familia Vrančić a făcut parte din rândurile nobilimii bosniace, ce s-a mutat la Šibenik, 
în Dalmaţia (aflată sub stăpânirea Veneţiei), din cauza numeroaselor incursiuni intreprinse de otomani 
în Bosnia. Unchiul său, Ivan Statilić, şi o altă rudă a sa, Petar Berislavić, viceregele Croaţiei, s-au 
ocupat de educaţia lui. După studii, efectuate la Padova (în Italia), Viena (în Austria) şi Cracovia 
(în Polonia), Verancsics intră, la doar 26 de ani, în diplomaţie. El şi-a petrecut mai bine de două 
decenii din viaţă ca diplomat la Curtea lui Ioan Zapolya (voievod al Transilvaniei între 1510 şi 1526 
şi rege al Ungariei Răsăritene între 1526 şi 1540 [Istoria lumii în date, p. 570]). Din 17 iulie 1560 
şi până în 25 septembrie 1569, el a fost episcop de Eger (oraș situat în nord-estul Ungariei de astăzi  
[ro.wikipedia.org/wiki/Eger]), iar apoi arhiepiscop de Esztergom sau Strigonium (oraș în nordul 
Ungariei de astăzi [ro.wikipedia.org/wiki/Esztergom]), între 17 octombrie 1569 şi 15 iunie 1573. 
A murit la doar zece zile de la înălţarea sa de către papa Grigore al XIII-lea (1572-1585 [Istoria 
lumii în date, p. 556]) la rangul de cardinal şi a fost înmormântat, conform dorinţei sale, în Biserica 
„Sf. Nicolae” din orașul Trnava, situat în vestul Slovaciei (Antun Travirka: Dalmatien Geschichte, 
Kultur, Künslerisches Erbe, Zadar, 2008).

16  Călători străini despre Ţările Române, vol. I (editat de Maria Holban), Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1968, p. 410-411.

17  Critobul din Imbros, Din domnia lui Mahomed al II-lea, anii 1451-1467 (ediţie întocmită de 
către Vasile Grecu), Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1963. Critobul (Michel Critobulus sau 
Critoboulos, în limba greacă Mikhael Kritovoulos sau Kritoboulos) a fost un om politic, cărturar şi 
istoric grec, provenind dintr-o familie aristocratică, originară din insula Imbros, situată în Marea 
Egee. El a trăit, probabil, între cca. 1410 şi cca. 1470. După căderea Constantinopolului sub turci 
se va pune în slujba acestora, Critobul din Imbros numărându-se „printre bizantinii care au optat 
pentru noua stăpânire, devenind un devotat slujitor al ei”. Demonstrându-şi loialitatea, sultanul 
Mahomed al II-lea Cuceritorul (care a domnit între 1444-1446 și 1451-1481 [Istoria lumii în date, 
p. 567]) l-a numit guvernator al insulei sale de baştină, pe care a administrat-o în numele noului 
său stăpân până la cucerirea acesteia, în 1466, de către veneţieni. În aceste împrejurări, Critobul din 
Imbros se mută la Istanbul, unde va continua să-l slujească pe acel „barbar sângeros”, care a 
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al Constantinopolului, considera că împăratul bizantin „i-a aţâţat împotriva 
noastră (a turcilor –  n.n. T.C.) pe getul (românul – n.n. T.C.) Ioan împreună cu 
peonii (ungurii – n.n. T.C.) şi dacii (românii – n.n. T.C.) lui” 18. În însemnările 
sale, umanistul italian Galeotto Marzio 19, unul dintre cei mai de încredere curteni 
ai regelui Matia Corvin (şi, deci, în măsură să cunoască bine situaţia familială 
a stăpânului său), spunea că ambasadorii statelor italiene ce veneau sau staţionau 
vremelnic la Curtea regală maghiară îl numeau pe tatăl acestuia „Ioan Românul” 20. 
În fine, pe când încă trăia, se ştia că „Ioan (Iancu de Hunedoara – n.n. T.C.) nu 
era nobil maghiar ci român din părinţi din neam nu prea mare” 21.

Faptul că prima funcţie mai importantă îndeplinită de Iancu de Hunedoara a 
fost cea de ban 22 al Severinului, că el a deţinut, apoi, de-a lungul întregii sale 
îngenuncheat străvechiul şi gloriosul Bizanţ. Mare admirator al lui Mahomed al II-lea, el a devenit 
biograful acestuia (întocmind o istorie a primilor aproape 17 ani de domnie ai „idolului” său, căruia, 
de altfel, i-a dedicat-o cu obedienţă, după cum rezultă din textul dedicaţiei de pe manuscrisul lucrării 
sale, și anume: „Prea măritului singur stăpânitor, împăratului împăraţilor, norocosului, victoriosului, 
biruitorului, triumfătorului, nebiruitului Mehmet, cu voia lui Dumnezeu, domnul pământului şi al 
mării” [Critobul din Imbros, op. cit., p. 10-11 şi 24]) şi unul dintre cei mai importanţi cronicari ai 
Înaltei Porţi Otomane (Ştefan Andreescu, Vlad Ţepeş Dracula, între legendă şi adevăr istoric, ediţia 
a II-a, revăzută, Editura Enciclopedică. Bucureşti, 1998, p. 201-202; Nicolae Iorga, Critobul din 
Imbros, în volumul Oameni cari au fost, vol. II [reeditare îngrijită de către Ion Roman], Editura 
pentru Literatură, Bucureşti 1967, p. 93-95). Guvernator = persoană care conduce, în numele șefului 
statului, o unitate administrativ-teritorială mai mare (provincie, regiune, ținut), un teritoriul dependent 
(colonie), un oraș fortificat, o cetate; sinonim: cârmuitor, conducător; termenul provine din cuvântul 
grecesc „kybernetes”, care înseamnă „cârmaci” și are semnificația de „conducător, administrator” 
(dexonline.ro/definiție/guvernator; ro.wikipedia.org/wiki/Guvernator).

18  Fontes Historiae Daco-Romanae. Izvoarele istoriei României, vol. IV (ediţie de H. Mihăescu, 
R. Lăzărescu, N.-Ş. Tanaşoca, T. Teoteoi), Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1982, p. 521.

19  Astronom, medic, scriitor, poet, profesor, filosof și istoric originar din regiunea Umbria 
(regiune aflată în centrul  Peninsulei Italice), care a trăit între 1427-1497 (hu.m.wikipedia.org/wiki/
Galeotto_Marzio).

20  Ioan Lupaş, Voevodatul Transilvan, în „Dacia”, nr. 8, Bucureşti, 1 mai 1942, p. 3.
21  Nicolae Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de 

manuscrise ale Apu-sului, vol. III, Bucureşti, 1897, p. 37.
22  Titlu întâlnit din secolul X la slavii din sud şi deţinut de către unii demnitari cu atribuţii 

politice, administrative, juridice şi militare ai acestora. Din secolele XIII-XIV este semnalat şi în 
Ungaria, fiind purtat de dregătorii regali ce conduceau, de regulă, o regiune de graniţă, denumită 
„banat”, cum este și cazul de față (Banatul Severinului). Termenul provine din cuvântul persan 
„ban”, care înseamnă „stăpân, domn” și care a dobândit în limbile slave sensul de «guvernator», 
sens cu care a trecut și în turcă, maghiară și română. Titlul de „bán” l-au purtat locțiitorii regilor 
maghiari în Banatul de Severin, apoi în Bosnia, Slavonia și Croația (dexonline.ro/definiție/ban). 
Rangul de „ban” a fost purtat și în Țara Românească de către un dregător domnesc local, care inițial 
cârmuia doar un județ. De la sfârșitul secolului XV, în ierarhia dregătoriilor din statul medieval 
românesc sud-carpatin, este semnalat titlul de „mare ban”, deținătorul său fiind conducătorul județelor 
de pe malul drept al Oltului (regiune cunoscută ulterior cu numele de Oltenia) și cel mai de seamă 
dintre dregătorii Sfatului domnesc al Țării Românești, singurul, în afară de voievod, cu dreptul să 
pronunțe pedepse capitale. Mai este întâlnit şi sub denumirea de „mare ban al Olteniei” sau „mare 
ban al Craiovei”, pentru că în această localitate şi-a avut reşedinţa principală, începând din timpul 
celei de-a doua domnii a lui Vlad al IV-lea Călugărul (petrecută între 1482-1495 [Istoria lumii în 
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cariere politico-militare, şi dregătoria de comite 23 al Timişului, că o bună parte 
a vieţii sale şi-a petrecut-o apărând hotarele sud-estice ale Regatului Ungar, care 
erau, totodată, şi cele ale istoricei provincii româneşti bănăţene, în care, de altfel, 
stăpânea întinse posesiuni funciare, numeroase aşezări rurale şi urbane, castele 
şi cetăţi, precum şi alte bunuri mobile şi imobile, fiind practic cel mai puternic 
şi bogat feudal de aici (astfel că nu întâmplător multe mii dintre luptătorii ce 
i-au alcătuit oştile cu care a luptat neobosit contra Imperiului Otoman, îşi aveau 
obârşia în Banat, fiind recrutaţi, cu predilecţie, din rândul cnezilor români, 
recunoscuţi ca fiind excelenţi oşteni), au constituit tot atâtea motive pentru ca 
şi cărturarii români, născuţi în Banat (ce şi-au desăvâşit operele în secolul al 
XIX-lea şi prima jumătate a veacului al XX-lea), să arate un interes aparte 
originii, personalităţii şi faptelor lui Iancu de Hunedoara. Îi amintim aici, 
îndeosebi, pe Nicolae Stoica de Haţeg (1751-1833) 24, Damaschin Bojincă (1802-
1869) 25, Iosif Bălan (născut în a doua jumătate a secolului XIX și decedat, 
probabil, în primele decenii ale veacului următor) 26, Victor Motogna (1885-
1948) 27, bănăţean prin adopţiune 28, Patriciu Drăgălina (1849-1917) 29 ş.a. Printre 
aceştia se remarcă, în mod deosebit, Damaschin Bojincă, care a scris cea dintâi 
monografie dedicată marelui erou al Creştinătăţii. Este vorba de studiul intitulat 
date, p. 568]). O bună parte din teritoriul Olteniei (mai exact jumătatea vestică a acesteia) a făcut 
parte din Banatul de Severin (ro.wikipedia.org/wiki/Ban).

23  Conducător (guvernator) al unui comitat, care avea largi atribuții politico-administrative și militare, 
termenul provenind din latinescul „comes, comitis”, care înseamnă „tovarăș” (dexonline.ro/definiție/comite). 
Comitat =  în Evul Mediu, unitate administrativ-teritorială (regiune, ținut, provincie) în unele țări din Europa 
Apuseană și Centrală, inclusiv în Ungaria și Transilvania, condusă de un comite, termenul provenind din 
cuvântul latin „comitatus”, care înseamnă „escortă, convoi” (dexonline.ro/definiție/comitat).

24  Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, Editura Academiei R.S.R., 1969 (ediţia a II-a, 
Editura Facla, Timi-şoara, 1981).

25  Damaschin Bojincă, Descrierea naşterii şi a eroiceştilor fapte a mult vestitului şi de toată 
Europa minunatului erou Ioan Corvinus de Huniad, în „Calendarul românesc pe anul de la Cristos 
1830”, Buda, 1830, p. 44-141.

26  Iosif Bălan, Iancu de Huniad, cercetare istorică, Caransebeş, 1897.
27  Victor Motogna, Trecutul românilor în epoca lui Iancu Huniade (1437-1457), în „Revista 

Institutului Social Banat-Crişana”, Timişoara, mai-august 1944, p. 539-576; Idem, Trecutul românilor 
din Banat în epoca lui Ioan Hunyadi (1437-1457). Evenimente politice, în Banatul de altădată. 
Studiu istoric, vol. I, Timişoara, 1944.

28  În urma Dictatului de la Viena, din 30 august 1940, Universitatea „Regele Ferdinand I” din 
Cluj - unde Victor Motogna era conferenţiar - a fost temporar mutată la Sibiu şi la Timişoara, ocazie 
cu care marele istoric ardelean, împreună cu membrii familiei sale, s-a refugiat şi el în oraşul de pe 
Bega, unde, de altfel, s-a şi stabilit definitiv, „împământenindu-se” astfel în Banat. El a trăit în 
Timişoara până în vara anului 1948, când, îmbolnăvindu-se grav, deşi a beneficiat de tratamentul 
ilustrului profesor Iuliu Haţieganu (1885-1959), de la Clinicile din Cluj (unde fusese internat), nu 
a putut fi salvat şi s-a stins din viaţă în 5 iulie 1948 (Tiberiu Ciobanu, Victor Motogna (1885-1948), 
în Anexa lucrării Istoriografia românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al 
XX-lea referitoare la Banatul medieval, vol. II, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010, p. 246-247;  
Idem, Cărturari români cu preocupări referitoare la istoria medievală a Banatului. Cuprinderi bio-
bibliografice, Editura Eurostampa, Timi-şoara, 2010, p. 89-95). 

29  Patriciu Drăgălina, Din istoria Banatului Severin, vol. I, Caransebeş, 1899.
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Descrierea naşterii şi a eroiceştilor fapte a mult vestitului şi de toată Europa 
minunatului erou Ioan Corvinus de Huniad, apărut (așa cum am arătat deja la 
nota 25) în „Calendarul românesc pe anul de la Cristos 1830”, la Buda, publicaţia 
amintită fiind tipărită pe două coloane paralele, una cu caractere latine şi cealaltă 
cu caractere chirilice. Deşi lucrarea lui Bojincă este destul de modestă (îndeosebi 
în ceea ce priveşte sursele documentare care au stat la baza realizării acesteia), 
totuși este indiscutabil faptul că măcar în parte poate fi considerată a fi cel puţin 
o prelucrare, o sinteză, şi nu doar o banală traducere, aşa cum, din motive 
obiective (probabil urmărind să eludeze cenzura, datorită spiritului patriotic, 
proromânesc, în care şi-a întocmit articolul), însuşi Bojincă afirmă că ar fi. 
Principala sa sursă de inspiraţie se pare că a fost (după toate probabilităţile doar 
pentru partea a II-a a studiului său) lucrarea lui Kovács Mátyás 30.

Dornic să demonstreze originea românească a lui Iancu, Bojincă alocă 
acestei chestiuni jumătate din paginile studiului său. Făcând apel la cele mai 
reprezentative izvoare istorice narative (János Thuróczi, Antonio Bonfini), la 
o serie de tratate de istorie generală (scrise de Sámuel Timon 31, György Pray 32, 
Ludwig Albrecht Gebhardi 33, József Benkö 34, Ignaz Aurelius Fessler 35, Johann 

30  Kovács Mátyás, Biographia Joannis Hunyadi, publicată în anul 1818, la Eger. Kovács Mátyás 
a ocupat, între 1790-1861, funcţia de prepozit de Eger. Prepozit = preot romano-catolic de rang 
înalt, care îndeplinește o funcție administrativă importantă, termenul provenind din latinescul „prae-
positus” (compus din „prae”, adică „înainte”, și „positus”, adică „pus”), care înseamnă „pus înainte” 
și are înțelesul, semnificația de „conducător, șef, superior” (dexonline.ro/definiție/prepozit; 
ro.wikipedia.org/wiki/Prepozit).

31  Călugăr și cărturar (teolog, filosof, filolog, lingvist, geograf și istoric) romano-catolic din 
Ordinul iezuit, originar din Slovacia, care a trăit între 1675-1736 (hu.m.wikipedia.org/wiki/
Timon_Sámuel).

32  Teolog (preot, călugăr și abate [conducător al unei mănăstiri] catolic iezuit), bibliotecar, 
profesor și istoric de etnie maghiară, care a trăit între 1723-1801 (en.m.wikipedia.org/wiki/
György_Pray).

33  Istoric, arhivar, bibliotecar și profesor universitar german, care a trăit între anii 1735-1802 
și a fost autorul a numeroase lucrări care se ocupă în special de istoria Germaniei, Danemarcei, 
Norvegiei, Ungariei și a unor state slave, precum Serbia, Croația, Bosnia etc. (en.m.wikipedia.org/
wiki/Ludwig_Albrecht_Gebhardi).

34  Acesta a fost un teolog, pastor reformat, botanist, scriitor, filolog, lingvist, etnolog și istoric 
maghiar (născut în secuime, la Brăduț, și decedat la Aita Medie, localități aflate în prezent pe teri-
toriul județului Covasna), care a trăit între 1740-1814 și a fost un cărturar cu vederi iluministe (ro.
wikipedia.org/wiki/József_Benkő).

35  Teolog (inițial călugăr franciscan [capucin] și preot romano-catolic, apoi convertit la lutera-
nism), profesor de limbi orientale și filosofie, politician, superintendent general (conducător) și 
consilier al unor biserici protestante (luterane) din Germania și Austria, membru al Francmasoneriei, 
istoric și academician maghiar, care a trăit între 1756-1839 (en.m.wikipedia.org/wiki/
Ignaz_Aurelius_Fessler).
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Christian von Engel 36 ș.a.) şi la opera lui Petru Maior 37 (care l-a influenţat cel 
mai mult în redactarea secvenţei dedicate originii lui Iancu), învăţatul cărturar 
bănăţean concluzionează: „Deci de s-ar mai afla cineva, carele, cine ştie din 
ce scop, ar îndrăzni a tăgădui viţa lui Ioan din adevărat şi nendoit român, 
aceluia trebuie arătate documentele cele aci însemnate şi a-l învăţa cum că 
toată istoria patriei se reazemă mai cu seamă pe Thuróczi şi Bonfinius; deci 
de nu vor avea ceştii crezământ, ca pe acele timpuri vieţuitori şi de nu se va 
crede altor istorici patrioţi carii, unguri de neam fiind, cu o gură mărturisesc 
românimea lui Ioan Corvin, atunci întreagă istoria patriei nici o credinţă va 
avea, ci tot insul va crede cum va vrea. Dar nici s-au aflat oarecine să zică pre 
Ioan a fi fost alt decât român, afară de acei carii cu ambele mâini îmbrăţişând 
mai sus zisa fabulă că ar fi fost feciorul lui Sigismund (de Luxemburg – n.n. 
T.C.) de pat nelegiuit cu o fecioară română născut 38, vrea să se răsfeţe cu aceea 
că ar putea să retragă neamului românesc strălucirea şi lauda care i se părtineşte 
(i se cuvine – n.n. T.C.) prin faptele vestitului acestui erou şi prin mărirea fiului 
acestui, a craiului Matia Corvin; adecă nu prea buni amici unii ca ceştii fiind 

36  Om politic și istoric german, care a trăit între 1770-1814 (ro.wikipedia.org/wiki/Johann_
Christian_von_Engel) și a ocupat diverse funcţii în aparatul de stat al Imperiului Habsburgic, el 
activând o vreme şi în Cancelaria Aulică* a Transilvaniei (Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, 
vol. III [Istoriografia străină din secolul al XIX-lea], Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1984, 
p. 10). *Instituție imperială de supraveghere și control, care asigura legătura cu organele locale din 
regiunile aflate sub dominația habsburgică (ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_istorie). Cancelarie 
= în Evul Mediu, instituţie pe lângă Curţile imperiale, regale, princiare etc. (unde se numea Cancelarie 
imperială, regală, princiară etc.), însărcinată cu întocmirea documentelor oficiale, ea fiind întâlnită 
şi la Curţile domneşti ale Ţării Româneşti şi Moldovei (Cancelaria domnească), precum și la Curtea 
voievodală/princiară a Transilvaniei (Cancelaria voievodală/princiară); termenul provine din cuvântul 
latin „cancellus”, care înseamnă „gratii, îngrăditură” și are semnificația de „birou, cancelarie” 
(dexonline.ro/definiție/cancelarie).

37  Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dachia, Buda, 1812. Petru Maior = istoric, 
teolog, filolog și scriitor român transilvănean, care a trăit între anii 1756-1821 și a fost protopop 
greco-catolic de Reghin, precum și unul dintre exponenții de frunte al Școlii Ardelene* (ro.wikipedia.
org/wiki/Petru_Maior). *Însemnată mișcare de emancipare politico-socială a românilor din 
Transilvania ai cărei reprezentanți au adus argumente istorice și filologice în sprijinul tezei că 
românii transilvăneni sunt descendenții direcți ai coloniștilor romani din Dacia, această teză fiind 
cunoscută și sub numele de latinism (ro.wikipedia.org/wiki/Școala_Ardeleană).

38  Potrivit unei legende, prezentată de istoricul maghiar Gáspár Heltái, Iancu de Hunedoara ar 
fi fost fiul nelegitim al lui Sigismund de Luxemburg (regele Ungariei, între anii 1387-1437 [Istoria 
lumii în date, p. 564], și împărat al Sfântului Imperiu Roman de Neam German, ales în această 
calitate în 1410, însă încoronat ca atare abia în 1433 [Ibidem, p. 561]), conceput de acesta cu Erzsébet 
Morzsinai (Elisabeta Marsina). Faptul că avea un frate, numit tot Ioan, vine în sprijinul acestei teorii, 
căci duplicarea numelui era un obicei întâlnit la acea epocă în cazul în care unul dintre copii avea 
tatăl diferit. Este vorba, desigur, de o ipoteză fantezistă, lipsită de un suport documentar serios 
(Gáspár Heltái, Chronika az magyarok viselt dolgairól, Kolozsvár [Cluj], 1575).
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românilor, îi sapă la inimă auzirea cum că din naţia românească au fost un crai 
unguresc foarte vestit” 39.

Concluziile lui Damaschin Bojincă citate mai sus, dovedesc faptul că avem, 
desigur, de-a face cu un studiu de sinteză, o prelucrare, ce conţine importante 
contribuţii proprii din partea autorului.

La 18 octombrie 1409, tatăl lui Iancu de Hunedoara („aule nostre militis”, 
ceea ce înseamnă „cavalerul curţii noastre”, aşa cum apare, de fapt, consemnat 
în actul de danie 40 la care vom face referire) 41 împreună cu fraţii şi verii săi au 
fost răsplătiţi pentru serviciile aduse Coroanei Maghiare 42 pe câmpul de luptă 
(în special prin participarea la bătăliile duse de armata maghiară pentru apărarea 
sudului Ungariei şi Transilvaniei, ocazie cu care Voicu este remarcat şi apreciat 
de către celebrul general de origine italiană, Filippo Scolari, care primise, o 
vreme, misiunea de a conduce forţele militare creştine din zona respectivă) 43, 

39  Damaschin Bojincă, op. cit., p. 88-89; Camil Mureşan, op. cit., p. 15. Crai = termen 
ce în unele state feudale avea semnificația de conducător absolut al țării; monarh, suveran; 
învechit, împărat, rege, domnitor; figurativ, stăpânitor, conducător, cârmuitor; prin genera-
lizare, cap încoronat; variante lingvistice: în limba cehă, „kral”, în limba poloneză, „krol”, 
în rusă „korolî”, în maghiară, „király”, în albaneză, „kralî”, în turcă, „kyral, kral”, în greacă, 
„kralis”; termenul provine din cuvântul slavon „kralj” (derivat din cel german vechi „Karal, 
Karl”, care se referă la Carol cel Mare [regele francilor, între 768-814, și împărat al „Sfântului 
Imperiu Roman”, începând din anul 800], ce i-a învins de mai multe ori pe slavi), care 
înseamnă „rege”; titlu purtat de conducătorii rușilor, sârbilor și bulgarilor (sub forma „țar”), 
precum și ai ungurilor (sub forma „király”); învechit, principe domnitor al Ardealului (dexon-
line.ro/definiție/crai).

40  Danie = (învechit), dăruire a unui bun material; faptul de a dărui (avere, bani etc.); obiect 
dăruit unei biserici sau mănăstiri; (concretizat) donație făcută (prin testament) unei biserici, instituții, 
persoane etc.; prin extensie, ofrandă; Hrisov (sau act) de danie = act prin care se întărea în scris o 
donație (dexonline.ro/definiție/danie).

41  Ioan-Aurel Pop, Numele din familia regelui Matia Corvinul: de la izvoarele de epocă la 
istoriografia contem-porană, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXVI, Bucureşti, 2008, p. 
124.

42  Aici termenul «coroană» nu are sensul de podoabă capilară purtată de monarhi la ocazii 
solemne, ca însemn al autorității supreme, ci înțelesul figurativ de „putere suverană” (dexonline.
ro/definiție/coroană); denumirea generică a posesiunilor teritoriale ale Regatului Ungariei sau a 
statului feudal maghiar propriu-zis.

43  Camil Mureşan, op. cit., p. 39; Florio Banfi, Filippo Scolari és Hunyadi János, în „Hadtörtenelmi 
Közlemények”, Budapesta, 1930, p. 130-132. Filippo Scolari = cunoscut în Ungaria ca Pippo de 
Ozora sau Pippo Spano, acesta a fost un faimos conducător de oşti italian, originar din Florenţa, 
care a trăit între 1369-1426. El era fiul unui prosper negustor florentin, însă datorită excepţionalelor 
sale talente militare va ajunge general în armata regelui-împărat Sigismund de Luxemburg, comite 
de Timiş şi ban al Severinului. S-a remarcat în mod deosebit în luptele duse împotriva turcilor pe 
linia Dunării, la hotarele sud-estice ale Ungariei. Pentru amănunte cu privire la acesta, vezi Ioan 
Haţegan, Filippo Scolari, un condotier italian pe meleaguri dunărene, Editura Mirton, Timişoara, 
1997 (ediția a II-a, Editura Banatul și Editura Eurostampa, Timișoara, 2020). Condotier = (în italiană 
condottiero și condottiere) căpetenie a unei companii libere de militari profesioniști (sau mercenari), 
care era angajată, împreună cu trupa sa, de orașele-state italiene și de Papalitate, începând din Evul 
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fiind înnobilaţi şi, totodată, înzestraţi cu o importantă feudă de regele Ungariei, 
Sigismund de Luxemburg 44. Acesta le-a dăruit lui Voicu, fraţilor săi Mogoş şi 
Radu, vărului lor, numit tot Radu, precum şi lui Iancu (viitorul „atlet [luptător, 
apărător – n.n. T.C.] al lui Hristos”), posesiunea  Hunedoara 45 (unde exista o 
veche fortificaţie, probabil, aflată în ruină la acea epocă) cu satele din jur 46. 
Astfel, Voicu şi membrii familiei sale vor intra în rândurile fruntaşilor nobilimii 
mijlocii din Transilvania 47. Urmând, ca şi tatăl său, cariera militară, Iancu de 
Hunedoara îşi va face ucenicia de cavaler, după obiceiul micilor nobili, în jurul 
Curţii regale maghiare şi în diferite misiuni în străinătate (Peninsula Italică, 
Boemia) 48, pe la curţile unor mari baroni laici (ex.: Csáky, Csanádi şi Ujlaki) 
şi ecleziastici (ex.: episcopul Demetrius de Zagreb) sau chiar pe la ale unor 
capete încoronate străine, cum ar fi despotul sârb Ştefan Lazarevici 49, 
Mediu târziu și pe tot parcursul epocii Renașterii; dacă în Renașterea italiană, „condottiero” însemna 
„contractant”, în limba italiană contemporană, acest termen a căpătat înțelesul mai larg de „condu-
cător militar”, fără a mai fi restrâns doar la mercenari; de asemenea, în istoriografia italiană, mer-
cenarii renascentiști sunt numiți de obicei „capitani di ventura”, care în traducere literală înseamnă 
„soldați ai norocului” (ro.wikipedia.org/wiki/Condotier). Căpetenie de mercenari, ce se angaja în 
serviciul unui oraș-stat, al unui principe sau al papei de la Roma, în Italia medievală. Figurativ, om 
venal, gata a se pune în slujba orcărei cauze (dexonline.ro/definiție/condotier).

44  Istoria Românilor, vol. IV, p. 338-339; Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 211; 
Camil Mureşan, op. cit., p. 42.

45  Ioan-Aurel Pop, Transilvania în secolul al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea 
(cca. 1300-1456). 11. Ioan (Iancu) de Hunedoara (1407-1456) – eroul creştinătăţii, în Istoria 
Transilvaniei, vol. I (până la 1541), p. 279; Camil Mureşan, op. cit., p. 42; Georgius Fejér, Codex 
diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, Buda, 1829-1866, p. 493, anno 1409, în Eudoxiu 
de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. I/2, Bucureşti, 1890, p. 462-463.

46  Ioan-Aurel Pop, Numele din familia regelui Matia Corvinul: de la izvoarele de epocă la 
istoriografia contem-porană, p. 124. 

47  Camil Mureşan, op. cit., p. 42.
48  Ioan-Aurel Pop, Transilvania în secolul al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea 

(cca. 1300-1456). 11. Ioan (Iancu) de Hunedoara (1407-1456) – eroul creştinătăţii, în Istoria 
Transilvaniei, vol. I (până la 1541), p. 279.

49  Istoria Românilor, vol. IV, p. 340; Camil Mureşan, op. cit., p. 45-46; Antonius Bonfinius, op. 
cit., p. 304; Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice. Creşterea puterii turceşti, căderea împărăţiei 
bizantine (ediţie în limba română de Vasile Grecu), Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1958, p. 
156. Ştefan Lazarevici a fost (conducător, monarh absolut) al Serbiei între 1389-1427 (Istoria lumii 
în date, p. 128). Laonic Chalcocondil (în limba greacă Laonicos Chalcocondyles [în transliterare 
antică] sau Laonikos Khalkokondylis [în transliterare modernă]) a fost un cronicar greco-bizantin 
ce a făcut parte dintr-o veche familie din Atena și care a trăit între 1423-1470 (după unii bizantinologi 
[adică specialiști în bizantinologie*], el ar fi decedat, „mult mai târziu, abia către 1490” [Ștefan 
Andreescu, op. cit., p.197; Literatura Bizanţului, antologie de studii îngrijită de Nicoale-Șerban 
Tanașoca, Editura Univers, București, 1971, p. 414; Matei Cazacu, Les parentés byzantines et 
ottomanes de l`historien Laonikos Chalkokondyle (c. 1423 - c. 1470), în „Turcica”, tom XVI, Paris, 
1984, p. 95-96]). *Adică specialiști în bizantinologie, disciplină care studiază istoria, literatura, 
muzica, arta și limba bizantină (adică greaca medievală sau medio-greaca, care a fost vorbită între 
cca. 330–1453 d.Hr.). Mai este numită și bizantinistică (dexonline.ro/definiție/bizantinologie).
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deprinzând, astfel, meşteşugul armelor 50. El va ajunge, în curând, să comande 
un detaşament militar alcătuit din 6-12 călăreţi, cunoscându-l, la rându-i, pe 
Pippo Spano (cu ocazia luptelor duse de oştile creştine împotriva turcilor, în 
sudul Ungariei, la care a participat şi Iancu) 51. 

      Pe la 1428-1430, Huniade se căsătoreşte cu Elisabeta (Erzsébet) Szilágyi 
de Horogszeg  52, care făcea parte dintr o puternică şi influentă familie nobiliară 
maghiară din comitatul transilvan Solnocul de Mijloc (sau, potrivit altor opinii, 
din Slavonia) 53, ai cărei membri se numărau printre fidelii susţinători ai domniei 
lui Sigismund de Luxemburg 54. Din această căsătorie se vor naşte cei doi fii 
ai lor, Ladislau şi Matia 55. Bucurându se de sprijinul familiei soţiei sale, Iancu 
intră, în vara sau toamna anului 1430, în serviciul direct al regelui Sigismund 
de Luxemburg 56 (care, între timp, devenise şi împărat romano-german, așa 

50  Ioan-Aurel Pop, Românii în secolele XIV-XVI: de la „republica creştină” la „restaurarea 
Daciei”. V. În apărarea Creştinătăţii. Timpul eroic al rezistenţei antiotomane sau apogeul Cruciadei 
Târzii, în Istoria României. Compen-diu, p. 262. Există izvoare istorice care vorbesc şi de faptul că 
o scurtă perioadă de timp, Iancu de Hunedoara şi-ar fi făcut ucenicia armelor printre turci, sub 
îndrumarea unei cunoscute căpetenii militare otomane, pe nume Evrenosbeioglu Ali bei*, ocazie 
cu care el ar fi învăţat limba turcă şi s-ar fi familiarizat cu „tot vicleşugul turcului” (Cronica lui 
Orudj-bin-Adil, în Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase, vol. I [întocmit de Mihail 
Guboglu şi Mustafa Ali Mehmed], Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1966, p. 53-54; Laonic 
Chalcocondil, op. cit., p. 157, cronicarul bizantin numindu-l pe nobilul turc, în lucrarea sa, „Ali al 
lui Brenez”). Probabil că această ipoteză, puţin plauzibilă, a fost lansată ca o explicaţie pentru 
victoriile strălucite obţinute de Iancu de Hunedoara în campaniile sale antiotomane. *Termenul de 
„bei” (care în turcă se scrie „bey” și înseamnă „prinț”) este un titlu nobiliar în ţările Orientului 
Apropiat şi Mijlociu, în ierarhia Porţii Otomane acesta echivalând, de obicei, cu cel de prinţ nesu-
veran. Forma sa veche (de origine persană) a fost cea de „beg” sau „bek”, la turci fiind un titlu care 
are semnificația de „căpetenie”, inițial cu sensul de „șef de trib”, iar apoi cu cel de „șef de stat”. 
Acest termen se mai poate referi și la un guvernator al unui oraş sau al unei provincii turceşti sau 
supusă turcilor. De asemenea, «bei» era titlul dat de turci domnitorilor Ţărilor Române, dar și 
conducătorilor altor state vasale lor. Entitatea teritorială guvernată ori administrată de un bei se 
numea «beylik» (românește „beilic”), care în traducere aproximativă are înțelesul de „țară autonomă, 
emirat, principat” sau „provincie”. Căpetenie; rang militar; guvernator; categorie socială conducă-
toare; domn. Prin extensie, prinţ (ro.wikipedia.org/wiki/Bei).

51  Camil Mureşan, op. cit., p. 46; Florio Banfi, op. cit., p. 130-132; Lajos Elekes, Hunyadi, 
Budapesta, 1952, p. 89-90.

52  Aceasta a trăit între 1410-1483 (ro.wikipedia.org/wiki/Elisabeta_Szilágyi).
53  Camil Mureşan, op. cit., p. 46. Slavonia = regiune geografico-istorică, situată în sudul Câmpiei 

Panoniei și care ocupă partea de est a Croației, hotarele sale naturale fiind râul Drava la nord, râul 
Sava la sud și Dunărea la est (ro.wikipedia.org/wiki/Slavonia).

54  Camil Mureşan, op. cit., p. 46; Istoria Românilor, vol. IV, p. 340; Istoria militară a poporului 
român, vol. II, p. 212.

55  Ladislau se va naşte, în anul 1431, iar Matia la 24 februarie 1443, în oraşul Cluj (Istoria 
Românilor, vol. IV, p. 340; Camil Mureşan, op. cit., p. 46).

56  Ibidem., p. 46-47. Conform izvoarelor de epocă, la acea dată, Iancu de Hunedoara era încă 
foarte tânăr (circa 23-24 de ani), acestea descriindu-l ca având o înălţime medie, un trup robust şi 
un grumaz puternic. Chipul îi era rumen, cu ochi mari şi pătrunzători, încadrat de un păr castaniu 
lucios. Impresionantul său portret fizic era completat de o ţinută ce emana seriozitate, sobrietate 
chiar. Cronicile vremii evidenţiază faptul că pentru el cariera militară însemna totul, considerând-o 
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cum am arătat deja mai sus, la nota 38) 57, ocazie cu care va ajunge să-l slujească 
pe ducele de Milano, Filippo Maria Visconti (care a domnit între 1412-1447) 58, 
în lupta acestuia dusă împotriva Veneţiei, căci, însoţindu-l pe suveranul său 
în Italia, acesta îl va desemna printre căpeteniile soldaţilor pe care îi promisese 
drept ajutor aliatului său milanez 59. Acum îşi va completa pregătirea militară, 
acumulând substanţiale cunoştinţe de la condotierii italieni. Cât va sta în 
Peninsula Italică, Iancu se va perfecţiona în cele mai moderne modalităţi ale 
vremii de a practica meseria armelor, el familiarizându-se, printre altele, şi cu 
cele mai recente (la acea epocă) descoperiri făcute în domeniul armelor de 
foc, învăţând multe despre procedeele de confecţionare şi utilizare a pieselor 
de artilerie 60. Paşii îl vor purta apoi în Elveţia, la Basel, unde va merge, în 
1434, tot cu monarhul său, pentru ca acesta să participe la Conciliul Bisericii 
Romano-Catolice, care a avut loc, aici, în acel an 61. Prin 1436 1437, îl însoţeşte 
pe Sigismund de Luxemburg, în campania purtată de acesta, în Boemia 62, 
pentru a intra, de facto, în posesia coroanei acesteia (de jure fusese, deja, 
recunoscut ca rege şi primit la Praga în 1436 63), căci ţărănimea, orăşenimea 
mai presus de orice. „Viaţa de ostaş – scria Thuróczi în cronica sa – însemna pentru el ceea ce era 
apa pentru peşti, sau, pentru cerbii cei iuţi, hăţişul pădurilor umbroase” (János Thuróczi, op. cit., p. 
397; Camil Mureşan, op. cit., p. 47).

57  Istoria lumii în date, p. 561.
58  Enciclopedie de istorie universală, Editura All Educational, Bucureşti, 2003, p. 1275.
59  Camil Mureşan, op. cit., p. 47; Istoria Românilor, vol. IV, p. 340.
60  Ibidem.
61  Camil Mureşan, op. cit., p. 49.
62  Lajos Elekes, op. cit., p. 100.
63  Sigismund de Luxemburg purta, deja, încă din 1420, un război aproape continuu, o adevărată 

„cruciadă” anti-husită (sprijinit fiind de papa Martin al V-lea, care a păstorit destinele lumii catolice 
între 1417-1431 [Istoria lumii în date, p. 556], acesta emiţând chiar o bulă papală, în 17 martie 1420, 
prin care proclama organizarea unei cruciade în vederea distrugerii „husiţilor şi a altor eretici din 
Boemia” [Ibidem, p. 120]), din dorinţa de a-şi impune stăpânirea şi asupra Regatului Boemian, căci 
la moartea fratelui său, Wanceslaus al IV-lea, regele acestuia (între 1378-1419 [Ibidem]), petrecută 
în 16 august 1419, el şi-a exprimat dorinţa de a prelua şi coroana regilor cehi. Urcarea sa pe tronul 
de la Praga a fost atunci (în 1419 [Camil Mureşan, op. cit., p. 50]) zădărnicită de înverşunata opoziţie 
pe care i-au făcut-o husiţii, care, pe lângă faptul că îl considerau drept principalul vinovat de moartea 
celebrului teolog, profesor și reformator ceh Jan Hus (13691415), mentorul lor (ars pe rug ca eretic 
de papalitate, cu complicitatea suveranului romano-german, deoarece propovăduia lupta împotriva 
dominației Bisericii Romano-Catolice și a feudalilor germani), nu vedeau cu ochi buni nici venirea 
la cârma statului ceh a unui catolic fanatic, cum era considerat, pe bună dreptate, de altfel, Sigismund 
de Luxemburg. Recunoaşterea acestuia ca rege ar fi însemnat atât întărirea catolicismului cât şi a 
feudalităţii germane în Boemia, lucru ce contravenea ideologiei husite, care propovăduia îngrădirea 
şi chiar înlăturarea acestora. Cei mai importanţi conducători militari husiţi, care au înfruntat cu sorţi 
de izbândă în numeroase bătălii oştile lui Sigismund de Luxemburg şi pe cele ale aliaţilor săi, au 
fost hatmanii (generalii) Jan Žižka (născut pe la cca. 1360 şi mort, la 11 octombrie 1424, de ciumă 
[Istoria lumii în date, p. 120]) şi Prokop cel Mare, care a preluat comanda armatelor husite dupa 
decesul lui Žižka, murind, la rându-i, pe 30 mai 1434, în bătălia de la Lipany (Ibidem), în urma 
căreia oastea taborită a fost înfrântă şi anihilată aproape total (Stephen Turnbull, The Hussite Wars 
1419-1436, illustrated by Angus McBride, Osprey Publishing, Oxford, 2004; Frederick G. Heymann, 
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şi chiar mica nobilime, care nu doreau revenirea stăpânirii germane, i se 
opuneau 64. La acea dată, Iancu comanda, deja, o banderie 65 formată din 50 de 
călăreţi greu înarmaţi, la care se adăugau ajutoarele acestora 66. 

Cu această ocazie, Iancu de Hunedoara (care acum este secondat de fratele 
său mai mic, Ioan) se implică activ într-o serie de bătălii extrem de dure, 
aflându-se, în câteva rânduri, la un pas de a-şi pierde viaţa. Totuşi, participarea 
la această campanie a avut, pentru cariera sa, şi avantaje, căci a intrat în contact 
cu tactica militară practicată de husiţi 67. Familiarizarea cu modelul husit de a 
John Zizka and the Hussite Revolution, Russel & Russel Publishing, New York, 1955; Victor Verney, 
Warrior of God: Jan Žižka and the Hussite Revolution, Frontline Books Publishing, London, 2009; 
Šmahel František, Die Hussitsche Revolution, vol. I-III, MGH Schriften, Hannover, 2002; Mihail 
P. Dan, Sub flamura Taborului, mişcarea revoluţionară husită, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964). 
Eretic = adept, susținător, propovăduitor al unei erezii, care este o doctrină sau credință religioasă 
neoficială ce ia naștere în sânul unei Biserici, abătându-se de la dogmele consacrate, adică de la 
învățăturile, tezele fundamentale ale acesteia, și care este condamnată de Biserica respectivă (dexon-
line.ro/definiție/eretic; dexonline.ro/definiție/-erezie).

64  Camil Mureşan, op. cit., p. 50.
65  Ceată de oameni înarmați care însoțeau un nobil feudal în luptă. Corp de oaste reunit în jurul 

steagului unui comandant, cuvântul „banderie” provenind din latinescul „banderium”, care înseamnă 
„steag” (dexonline.ro/-definiție/banderie).

66  Ibidem.
67  Tactica militară husită se caracteriza printr-o mai intensă folosire a pedestrimii şi a pieselor de 

artilerie de calibru mic, dar mai ales prin utilizarea celebrelor care de luptă husite (currus), atât pentru 
transportul trupelor, armamentului şi a proviantului, cât şi ca elemente ale unui sistem defensiv deosebit 
de eficient (datorită faptului că acesta putea fi improvizat foarte rapid în cazul unor confruntări armate 
derulate în câmp deschis). Utilizarea carelor de luptă husite asigura o extindere a razei de acţiune a 
oştilor şi o sporire a mobilităţii acestora, precum și posibilitatea de a trece rapid de la ofensivă la 
defensivă şi transformarea lor, în timp record, într-o adevărată fortăreaţă în stare de a stopa atacurile 
executate de cavaleria grea inamică (Camil Mureşan, op. cit., p. 50-51; Istoria Românilor, vol. IV, p. 
340). Despre taberele fortificate de tip husit, vezi Jan Dlugosz, Historia Polonica, lib. XII, tom. II, 
Leipzig, 1712, col. 803-804. Pentru alte izvoare în limbile latină, germană, slavonă şi turcă, care se 
referă la această problematică, vezi Mihail P. Dan, Un stegar al luptei antiotomane, Iancu de Hunedoara, 
Editura Militară, Bucureşti, 1974, p. 95-96, notele 122 şi 124. Sistemul de fortificație husit consta 
într-o tabără întărită prin dispunerea circulară a carelor de luptă, solid construite și dotate cu tunuri de 
calibru mic și alte arme de foc. În funcție de terenul pe care urma să se dea bătălia, carele erau pregătite 
corespunzător pentru luptă, formând patrulatere sau cercuri, fiind legate între ele, la nivelul roților, cu 
ajutorul lanțurilor și fiind poziționate cu colțurile unul lângă altul în unghi, astfel încât caii să poată fi 
înhămați ușor în caz de nevoie. Echipajul fiecărui car era format din 18 până la 24 soldați, după cum 
urmează: patru până la opt trăgători cu arbaleta, patru trăgători cu archebuza (pușcă medievală), șase 
până la opt oșteni echipați cu lănci sau bice de luptă (care erau considerate armele tradiționale ale 
husiților), doi purtători de scuturi și doi cărăuși (Tiberiu Ciobanu, Glosar, în Vlad Țepeș și «Atacul 
de noapte» 555, Editura Eurostampa, Timișoara, 2017, p. 350). Biciul de luptă = armă albă masivă 
din Evul Mediu, alcătuită dintr-o coadă de lemn cu o lungime variabilă (de obicei nu foarte lungă) la 
care era atașată, cu un lanț, o ghiulea metalică (confecționată, de regulă, din fier și cântărind aproxi-
mativ 10 kg), cu sau fără țepi (Ibidem). Cărăuș = persoană care transportă cu căruța (carul) pasageri 
sau diverse obiecte (de regulă grele), cum ar fi mărfuri sau (precum în cazul de față) arme, muniții, 
provizii de alimente și apă pentru oșteni, furaje pentru cai ori animalele de tracțiune folosite de o 
armată aflată în marș etc.; termenul «căruțaș» derivă din cuvântul „car” (dexonline.ro/definiție/cărăuș). 
Car = vehicul terestru încăpător, cu patru roți, cu tracțiune animală, folosit în trecut (dar și în prezent, 
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duce războiul îi va folosi lui Iancu mai târziu, în timpul luptelor cu turcii, când 
va recurge şi el, în unele situaţii, la cele învăţate în Boemia. Ba mai mult, 
impresionant de eficacitatea tehnicii şi metodelor husite de luptă, Iancu şi le 
va însuşi, adaptându-le la specificul oştirii sale şi chiar perfecţionându-le. De 
asemenea, temeinica pregătire ostăşească a husiţilor l-a determinat să recurgă 
la angajarea multora dintre aceştia în forţele sale armate (în special în unităţile 
de infanterie şi în cele ce alcătuiau echipajele carelor „blindate”) 68.       

Stingerea din viaţă a lui Sigismund de Luxemburg (la 9 decembrie 1437) 69, 
regalul și imperialul său preotector, îl determină pe Iancu să plece la Alba 
Iulia, unde va asista la festivităţile prilejuite de încoronarea lui Albert de 
Austria, ca rege al Ungariei 70. După aceea, Iancu va pleca din nou în Boemia, 
unde va rămâne, împreună cu fratele său mai tânăr, Ioan, aproape tot anul 
1438, astfel încât, cu siguranţă, ei nu au luat parte la înăbuşirea marii răscoale 
ţărăneşti, derulată în Transilvania între 1437-1438 (cunoscută în istorie sub 
denumirea de „Răscoala de la Bobâlna”) 71.

Proaspăt investitul monarh maghiar, Albert de Austria, va fi acceptat şi el 
ca rege, de către o grupare nobiliară boemiană, însă husiţii nu-l vor recunoaşte, 
preferându-l ca suveran pe Cazimir 72, fratele regelui Poloniei 73. Prin urmare, 
deşi se va încorona, în 29 iunie 1438, la Praga, ca suveran al cehilor, Albert 
va fi nevoit să facă faţă unei puternice armate polone ce va intra în Boemia, 
cu scopul de a-l alunga de aici. Aliindu-se cu forţele armate husite, polonezii 
au devenit un real pericol pentru noul „crai” al boemienilor, care, deşi bene-
mai ales în mediul rural) pentru transportarea, îndeosebi, a poverilor, adică a obiec-telor cu greutate 
mare (dexonline.ro/definiție/car). 

68  Camil Mureşan, p. 50, 53, 71-72, 103, 153-154, 159.
69  Istoria lumii în date, p. 112.
70  Camil Mureşan, op. cit., p. 51. Albert de Austria sau Albrecht de Habsburg a fost ginerele lui 

Sigismund de Luxemburg (Istoria Românilor, vol. IV, p. 340), căruia i-a succedat la tronul Ungariei 
(1437-1439), la cel al Boemiei (1438-1439), precum şi la cel al Germaniei (1438-1439), asupra 
căreia a domnit cu titlul de „Rege al Romanilor”, fiind cunoscut în istorie sub numele de Albrecht 
(Albert) al II-lea de Habsburg (Istoria lumii în date, p. 561)

71  Camil Mureşan, op. cit., p. 51.
72  Ibidem. Este vorba de fiul regelui polon Vladislav al II-lea Jagiello (celebrul învingător al 

cavalerilor teutoni, care a domnit asupra Poloniei între 1386-1434, şi asupra Lituaniei, ca mare 
cneaz, între 1377-1392), şi anume de viitorul rege al Poloniei, Cazimir al IV-lea Jagiello (1447-
1492), devenit şi mare cneaz al Lituaniei încă din 1440, titlu pe care îl va deţine tot până în 1492, 
când va deceda (Istoria lumii în date, p. 563).

73  Camil Mureşan, op. cit., p. 51. Este vorba despre fratele mai mare al lui Cazimir al IV-lea 
Jagiello, şi anume, Vladislav al III-lea Jagiello, care a ajuns rege al Poloniei la moartea tatălui lor, 
petrecută în 1434, el domnind până în 1444 (Istoria lumii în date, p. 563), când va fi ucis în bătălia 
de la Varna, la care a participat în calitate de rege al Ungariei (ales de Dieta acesteia, în 1440, cu 
sprijinul lui Iancu de Hunedoara, care dorea să se realizeze o nouă uniune dinastică polono-ungară, 
atât de necesară pentru întărirea taberei creştine şi pentru declanşarea unei puternice ofensive anti-
otomane) şi, deci, căpetenie supremă a cruciadei, chiar dacă doar „de iure”, căci, „de facto” comanda 
o exercita Huniade (Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 210).
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ficiind de efective destul de mari, nu va putea să cucerească baza fortificată 
husită de pe muntele Tabor, pe care a supus-o unui intens asediu în perioada 
august-septembrie 1438 74. Totuşi, va reuşi să stopeze ofensiva oştirii polone, 
ce acţiona pe teritoriul ceh, ajungând chiar să încheie cu rivalul său la tronul 
Boemiei, în noiembrie 1438, la Wroclaw 75, un armistiţiu 76. Se pare că la aceste 
acţiuni politico-militare a luat parte şi Iancu, împreună cu fratele său. Pe când 
aveau loc tratativele în vederea perfectării armistiţiului amintit, luând în calcul 
pericolul turcesc ce devenea tot mai evident, Albert de Austria îl numeşte pe 
Iancu ban al Severinului, funcţie pe care acesta o va îndeplini împreună cu 
fratele său Ioan (ei având în pază cetăţile Severin, Gureni, Orşova şi Mehadia) 77, 
cei doi fraţi luându-şi în primire sarcina către finele anului 1438 ori la începutul 
lui 1439 78. A urmat o ascensiune rapidă, pe scara ierarhiei politico-militare, a 
lui Iancu de Hunedoara, care, în 7 martie 1441, este înălţat la rangul de voievod 
al Transilvaniei 79 de către regele de atunci al Ungariei, Vladislav I 80, ocupând 
această funcţie până în anul 1446 81 (în 1448, pentru o perioadă scurtă de timp, 

74  Camil Mureşan, op. cit., p. 51.
75  În trecut, capitală a regiunii geografico-istorice Silezia* (din Europa Centrală), actualmente, 

Wroclaw este orașul de reședină al Voievodatului (regiunii) Silezia Inferioară din sud-vestul Poloniei, 
fiind cel mai mare centru urban (având cca. 700.000 de locuitori) din vestul acestei țări (ro.wikipedia.
org/wiki/Wrocław). *Locuită de slavi, care au pătruns pe teritoriul său în secolele V-VI, Silezia 
istorică a fost încorporată, în 1013, la Polonia, iar din 1146 a devenit principat, în cadrul Sfântului 
Imperiu Roman de Neam German, în frunte însă cu un principe din dinastia poloneză a Piaștilor 
(care au domnit asupra Poloniei din secolul X până în 1370). Acum începe și procesul de colonizare 
germană a ținutului, precum și de germanizare a populației slave autohtone. În 1348, coroana prin-
ciară a Sileziei trece la familia imperială germană de Luxemburg, iar în 1525 la Casa de Habsburg. 
Din anul 1740, cea mai mare parte a pincipatului silezian trece în posesiunea Casei 
de Hohenzollern a Prusiei, cu excepția părții de sud-est, numită ulterior Silezia Sudetină, care rămâne 
domeniu al Habsburgilor. După destrămarea Con-federației Germane (în 1867), Silezia prusiană 
devine parte a nou-createi Confederații Germane de Nord, iar din 1871 a Imperiului German, în 
timp ce Silezia Sudetină se va regăsi în nou-constituita Austro-Ungarie. În prezent, Silezia istorică 
este divizată între Polonia (cea mai mare parte), Cehia și Germania (ro.wikipedia.org/wiki/Silezia).

76  Camil Mureşan, op. cit., p. 51.
77  Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 213.
78  Camil Mureşan, op. cit., p. 51-52; Doberdói Bánlaky József, Hunyadi János, 1437-1456, 

Budapesta, 1936, p. 4-9.
79  Istoria României în date, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971, p. 92.
80   Acesta a fost rege al Ungariei între 1440 1444 (Istoria lumii în date, p. 564). Aşa cum am 

văzut mai sus, este vorba despre Vladislav al III-lea Jagiello, regele Poloniei între 1434-1444 (Ibidem, 
p. 563). Intens sprijinit de Iancu de Hunedoara (care va impune Dietei, întrunită la Buda, candidatura 
şi alegerea sa ca rege al Ungariei), el va ajunge şi suveran al Regatului Maghiar, domnind şi asupra 
acestuia, sub numele de Vladislav (Ulászlo) I. Drept răsplată, l-a ridicat pe susţinătorul său, în 1441, 
la înalta demnitate de voievod al Transilvaniei. Prin faptul că la acea dată mai deţinea şi funcţiile 
de comite de Timiş şi ban al Severinului, Iancu de Hunedoara se afla în poziţia privilegiată şi, 
totodată, ingrată de conducător politico-militar al unor teritorii extrem de expuse şi, deci, de o 
însemnătate crucială pentru închegarea dispozitivului defensiv antiotoman, nu numai al Ungariei 
ci chiar şi al întregii Europe (Istoria Românilor, vol. IV, p. 341).

81  Istoria României în date, p. 461. 
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el fiind din nou numit în această înaltă demnitate) 82. Tot acum el este desemnat 

să îndeplinească şi alte mari dregătorii regale, cum ar fi cea de comite al secu-

ilor şi cea de comite de Timiş 83. Primind, pentru serviciile aduse suveranilor 

săi mai multe donaţii din partea acestora, el va ajunge să deţină o avere uriaşă 

pentru acea vreme, domeniul său feudal fiind alcătuit din numeroase şi întinse 

moşii, aflate, în mare parte, în Transilvania şi Banat, dar şi în alte provincii 

ale Regatului Maghiar, care îi aduceau venituri considerabile 84. 

În anul 1445, devine locţiitor şi căpitan general (comandant militar suprem) 

al Ungariei, iar, în 1446, şi căpitan (guvernator militar) al Belgradului 85. 

Încununarea carierei sale politice a fost alegerea sa de către Dieta Ungariei 

(dominată de nobilimea mică şi mijlocie care l a impus, practic, prin aclamaţii, 

nemaiavând loc obişnuitele formalităţi de deliberare), ca regent sau guvernator 

general al Ungariei („Regni Hungariae Gubernator generalis”), în iunie 1446, 
82  Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucu-reşti, 1977, p. 412; Istoria României în date, p. 461.
83  Ibidem, p.92; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 411. Secui = denumire dată 

populației rezul-tată, probabil, din amestecul unor populații de limbă turcică, ulterior maghiarizată, care, 
migrând dinspre est, s-a alăturat ungurilor în campania lor de cucerire a Câmpiei Panonice (895-896); 
participând și la cuceririle regilor arpadieni* în răsărit, secuii s-au așezat, alături de populația românească, 
inițial în Bihor, apoi pe valea Târnave-lor, iar la începutul secolului XIII s-au stabilit definitiv în marginea 
estică a Transilvaniei, mai exact în interiorul Curburii Carpaților (dexonline.ro/definiție/secui). *Membri 
ai primei case domnitoare maghiare, care a condus Regatul Ungariei între anii 1000/1001-1301, denumirea 
acestei familii princiare provenind de la marea căpetenie Árpád (care a trăit între 845-907 și a „domnit” 
din 895 până la moartea sa [ro.wikipedia.org/wiki/Árpád]), con-ducătorul suprem al federației alcătuită 
din cele șapte triburi proto-maghiare la momentul stabilirii acestora în Câmpia Panonică, eveniment 
petrecut în jurul anilor 900/901 (ro.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Arpadiană).

84  Dacă în preajma anului 1440, Iancu de Hunedoara poseda moşii care împreună se întindeau pe 
cca. 500.000 de iugăre, în 1446, el deţinea un impresionant număr de posesiuni funciare, acestea însumând 
la un loc câteva milioane de iugăre (Camil Mureşan, op. cit., p. 127). Spre sfârşitul vieţii sale, Huniade 
va ajunge să stăpânească nu mai puţin de 28 de cetăţi sau castele, 87 de târguri şi oraşe, aproximativ 
1.000 de sate, toate acestea cu ho-tarele lor, domeniile sale funciare având, la acea epocă, o suprafaţa 
totală de peste 5.000.000 de iugăre (Ştefan Pascu, op. cit., p. 42-43). Dacă ţinem seama de faptul că un 
iugăr, la acea vreme, era egal cu 0,5775 ha (hectare), rezultă că suprafaţa totală a proprietăţilor lui Iancu 
de Hunedoara, calculată în această unitate de măsură, era de cca. 3.000.000 ha, adică în jur de 30.000 
km2 (o zecime din întinderea Regatului Ungar de la 1456), ceea ce reprezintă aproximativ o optime din 
suprafaţa României de astăzi, sau aproape o treime din cea a Ungariei con-temporane.

85  Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 411.
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funcţie pe care o va deţine până în 1453 86. Este vorba despre perioada în care 

regele Ladislau al V-lea Postumul (1444-1457) 87 a fost minor (1444-1453). 
86  Camil Mureşan, op. cit., p. 126-127; Istoria României în date, p. 94; Istoria Românilor, vol. 

IV, p. 345. Regent = persoană care guvernează provizoriu un stat monarhic în timpul unei regențe 
(guvernare provizorie) cauzată de minoratul, absenţa sau boala suveranului (deci de incapacitatea 
acestuia de a guverna singur sau de a-și putea asuma responsabilitățile care îi revin), termenul de 
«regent» provenind din latinescul „regens,-entis”, derivat la rândul său din „regere”, care înseamnă 
„a domni” (dexonline.ro/definiție/regent). Guvernator general = condu-cător al unei mari unităţi 
administrativ-teritoriale sau chiar al unui stat, însă în acest ultim caz doar în calitate de locţiitor al 
monarhului; vicerege (en.m.wikipedia.org/wiki/Governor-general).

87  Istoria lumii în date, p. 564. Ladislau al V-lea Postumul a fost fiul lui Albert de Austria şi al 
soţiei acestuia, Elisa-beta (fiica lui Sigismund de Luxemburg). El s-a născut după moartea tatălui său, 
de aici şi supranumele de „Postu-mul”. După decesul mamei sale, tutore îi va deveni Frederic al III-lea 
de Habsburg (împărat al Sfântului Imperiu Roman de Neam German între 1440-1493, încoronat, ca 
atare, însă, abia în 1452 [Ibidem, p. 561]). După uciderea regelui Vladislav I, în 1444, la Varna, Ladislau 
Postumul este proclamat suveran al Ungariei (rămânând, însă, pe mai departe în „grija” împăratului 
romano-german). Totuşi, fiind încă minor, Iancu de Hunedoara se va impune politic, fiind ales (așa 
cum am arătat deja mai sus), în 1446, ca regent sau guvernator general al Ungariei, pe care o va guverna 
în numele regelui-copil până în 1453, când acesta va deveni major. Deşi, odată cu alegerea sa ca regent, 
Huniade avea dreptul să devină el însuși tutorele „Postumului”, Frederic al III-lea a refuzat sistematic 
să-l elibereze pe acesta, fapt ce-l va determina pe Iancu să-l atace, obţinând împotrivă-i o serie de 
victorii. În prealabil, Iancu trimisese papei de la Roma, Eugeniu al IV-lea (Suveran Pontif între 1431-
1447 [Ibidem, p. 556]), o scrisoare, datată 18 octombrie 1446, în care îşi motiva gestul. La finalul 
acesteia el spunea: „De aceea suntem siliţi să pornim acest război drept, căci nici păgânii nu ne-au 
pricinuit atâta necaz, cât acest principe creştin” (Georgius Fejér, Genus incunabula et virtus Joannis 
Corvini de Hunyad regni Hungariae gubernatoris, Buda, 1844, p. 97-98). A urmat un armistiţiu, pe 
care Iancu l-a semnat, fiind nevoit să facă faţă unor probleme ivite în alte zone de conflict. Prins în 
vâltoarea luptelor cu turcii, Iancu va relua abia în 1450 negocierile cu împăratul romano-german, în 
vederea stabilirii condiţiilor în care urma să-i fie predat Ladislau Postumul şi „Coroana Sfântului 
Ştefan”*, amanetată în mâinile sale de către Elisabeta, regina-văduvă a lui Albert de Austria. Aceasta, 
având nevoie de bani pentru a-şi plăti mercenarii husiţi, pe care îi angajase ca să-i apere comitatele 
miniere pe care le stăpânea în Slovacia, o lăsase, drept gaj, în schimbul a 2.500 de ducaţi (Camil 
Mureşan, op. cit., p. 63). În aceste condiţii îi cedase lui Frederic al III-lea de Habsburg şi drepturile 
de tutelă asupra fiului ei, Ladislau Postumul (Ibidem). Tratativele nu au dat, însă, nici un rezultat, 
împăratul romano-german menţinându-şi poziţia. În cele din urmă, pentru a închide gurile duşmanilor 
săi, care ajunseseră să-l acuze până şi de faptul că ar fi pus la cale o conspiraţie politică împotriva 
tânărului rege, Iancu va renunţa la funcţia şi titlul de regent al Ungariei. În februarie 1453, Dieta, 
convocată la Pozsony (Bratislava, capitala Slovaciei), va confirma restaurarea puterii regale în Ungaria, 
Iancu de Hunedoara primind din partea regelui titlul de comite perpetuu şi ereditar de Bistriţa şi pe 
cel de căpitan general (comandant suprem) al forțelor armate maghiare. Tot acum, printr-o serie de 
documente, emise la 30 ianuarie şi respectiv 1 februarie 1453, din porunca regelui maghiar, la blazonul 
Huniazilor („corbul cu inelul în cioc”) se adaugă un leu purpuriu, pe fond alb, ţinând într-una din 
labele dinainte, într-o atitudine foarte sugestivă, o coroană de aur (ca şi cum ar oferit-o cuiva). Acest 
însemn heraldic mai este cunoscut şi sub numele de „leul de Bistriţa”, el făcând trimitere la noul rang 
dobândit de Iancu, în acelaşi an, cel de comite al Bistriţei. De asemenea, cu această ocazie, i se confirmă 
şi stăpânirea asupra cetăţilor Gurghiu şi Deva, cât şi asupra mai  multor districte româneşti din comitatul 
timişan (Georgius Fejér, op. cit., p. 177-189; József Teleki, A Hunyadiak kora Magyarországon [Epoca 
Huniazilor în Ungaria], vol. X, Pesta, 1853, p. 347-363, 365-368). De fapt, Iancu urmărea sincer să-l 
pună în drepturile sale regale pe Ladislau Postumul, căci acesta, prin legăturile sale de rudenie, avea 
dreptul atât la coroana Ungariei, cât şi la cele ale Germaniei şi Boemiei, astfel că vrednicul apărător 
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Adept, pe plan intern, al instaurării unei puteri centrale autoritare, în plan 
extern, Iancu de Hunedoara a urmărit să creeze un sistem politic bazat, în special, 
pe strângerea legăturilor dintre cele trei ţări române, în vederea constituirii unui 
front comun în lupta antiotomană, dar şi realizarea unei cruciade a întregii 
Creştinătăţi, pentru alungarea turcilor din Europa. Victorios asupra otomanilor, 
la Sibiu şi pe Ialomiţa (în anul 1442) 88, în timpul „Campaniei celei lungi” (1443-
1444), când a pătruns, la sud de Dunăre, pe teritoriul Imperiului Otoman, până 
aproape de Zlatiţa, unde a obţinut o mare victorie asupra turcilor 89 şi în campania 
al Crucii spera să se înfăptuiască o uniune dinastică între statele amintite, fapt ce ar fi contribuit sub-
stanţial la sporirea capaci-tății militare creştine în vederea reluării ofensivei antiotomane (Camil 
Mureşan, op. cit., p. 113, 116, 126, 131, 132, 136, 177, 178, 179). Ducat = denumirea unor monede 
de argint sau aur, care au fost emise în diferite țări din Europa, începând din Evul Mediu și până la 
începutul Primului Război Mondial, primii ducați fiind emiși în Peninsula Italică (ro.wikipedia.org/
wiki/Ducat_[monedă]). *Coroana cu care au fost încoronați cei mai mulți dintre suveranii Regatului 
Ungariei, începând din Evul Mediu (mai exact din 1075) și până la 30 decembrie 1916, când ultimul 
împărat al Austriei, Carol I, a fost încoronat și ca rege al Ungariei, sub numele de Carol al IV-lea (el 
domnind asupra Austro-Ungariei între 1916-1918 [Istoria lumii în date, p. 561]). Obiectul a fost realizat 
în mai multe faze, în ateliere diferite, în secolele XI-XIII. „Coroana Sfântului Ștefan” este alcătuită 
din două părți, inițial separate, cercetătorii de la Universitatea din Passau (oraș din landul Bavaria, 
situat în sud-estul Germaniei de astăzi [ro.wikipedia.org/wiki/Passau]) ajungând la concluzia că 
anul îmbinării celor două elemente ale sale ar fi 1185, adică în timpul domniei regelui maghiar Béla 
al III-lea (1172-1196 [Istoria lumii în date, p. 564]). Partea inferioară a diademei, numită „corona 
graeca” (datorită icoanelor în stil bizantin și a inscripțiilor în limba greacă ce apar pe această parte), 
a fost trimisă, în anul 1075, suveranului Ungariei, Geza I (1074-1077 [Ibidem]), de către împăratul 
bizantin, Mihail al VII-lea Dukas Parapinakes (1071-1078 [Ibidem, p. 554]), acest gest fiind făcut la 
cererea monarhului maghiar, întrucât Papa de la Roma, de la acea vreme, Grigore al VII-lea (1073-
1085 [Ibidem, p. 555]), refuzase să-i acordare titlul regal. Partea superioară, în formă de cruce, se 
numește „corona latina” și poartă inscripții în limba latină, respectiv icoane de tip occidental. Crucea 
de deasupra „Coroanei Sfântului Ștefan” a fost montată mai târziu, probabil în secolul XVI, când 
icoana principală de pe „corona latina” a fost găurită. Astăzi, această cruce este oblică, probabil din 
cauza unui accident petrecut atunci când prețioasa bijuterie regală nu a fost introdusă corect în cutia 
purtătoare. Potrivit unei legende, care dăinuie de 800 de ani, Coroana Sacră sau cel puțin partea sa 
superioară a fost trimisă marelui principe maghiar Vayk (ce a domnit în această calitate între 997 și 
1000, an în care s-a creștinat, luându-și numele de Ștefan, el intrând în istorie ca Ştefan I cel Sfânt) 
de însuși Suveranul Pontif, Silvestru al II-lea (999-1003 [Ibidem]), în semn de recunoștință pentru că 
a trecut la creștinism împreună cu poporul său, iar Ștefan s-a încoronat, la 25 decembrie 1000 sau 1 
ianuarie 1001, cu această diademă ca rege al Ungariei, asupra căreia a domnit până în 1038, an în care 
a decedat, el fiind canonizat la 20 august 1083 ca sfânt al Bisericii Romano-Catolice de către papa 
Grigore al VII-lea (ro.wi-kipedia.org/wiki/Ștefan_I_al_Ungariei). Pornind de la această legendă, stră-
vechea coroană a suveranilor maghiari, devenită între timp principalul simbol al regalității ungare, a 
ajuns să poarte denumirea respectivă, ea fiind păstrată din anul 2000 în clădirea Parlamentului Ungariei 
din Budapesta (ro.wikipedia.org/wiki/Coroana-_Sfântului_Ștefan).

88  Tiberiu Ciobanu, Sibiu şi Ialomiţa, în Victorii celebre ale oştilor române, Editura Brumar, 
Timişoara, 1997, p. 19-24 şi p. 25-28.

89  Idem, „Campania cea lungă”, în Oştile române şi cruciadele antiotomane, Editura Excelsior 
Art, Timişoara, 2002, p. 32-37. Fără a-şi atinge, însă, obiectivul principal propus, şi anume „alun-
garea definitivă a turcilor din Peninsula Balcanică” (Ibidem, p. 36). Zlatița = oraș de reședință al 
obștinei (comunei) omonime din estul oblast-ului Sofia, regiune (mare unitate administrativ-teri-
torială) aflată în partea central-vestică a Bulgariei (ro.wikipe-dia.org/wiki/Comuna_Zlatița,_Sofia; 
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dunăreană (din 1445) 90, a fost, însă, înfrânt (ca urmare a inerţiei de care au dat 
dovadă capetele încoronate apusene, care nu l-au susţinut suficient; a lipsei 
resurselor financiare necesare angajării unui număr mai mare de mercenari dar 
şi pentru dotarea şi întreţinerea forţelor armate de care dispunea şi, nu în ultimul 
rând, datorită trădării cauzei creştine de către despotul Serbiei Gheorghe 
Brancović 91, care se va supune turcilor, lipsindu-l pe Iancu de Hunedoara de 
contribuţia militară a sârbilor) 92, la Varna, în 1444, şi, la Kossovopolje, în 1448 93. 
A obţinut, totuşi, o strălucită biruinţă asupra otomanilor, conduşi de însuşi 
sultanul Mahomed al II lea, cuceritorul Constantinopolului (în 29 mai 1453) 94, 
în memorabila bătălie de la Belgrad, din iulie 1456 95. 

După această mare izbândă, sărbătorită cu deosebit fast la curţile suveranilor 
apuseni (au avut loc grandioase festivităţi în Germania, la Veneţia şi chiar mai 
departe, la Oxford, în Anglia) 96, Iancu a fost caracterizat, pe bună dreptate 
(într-o scrisoare datată 24 august 1456), de către papa Calist al III-lea (1455-
1458) 97 drept „fortissimus athleta Christi” (adică „atletul cel mai puternic al 
lui Hristos”) 98 şi „salvator Christianitatis” (adică „salvator al Creştinătăţii”) 99. 
Acelaşi Suveran Pontif, înălţând în laude „până deasupra stelelor” numele 
„magnificului” comandant de oşti şi om politic român 100, „ca pe al unuia din 
cei mai slăviţi oameni care trăiseră până atunci pe lume” 101, a instituit chiar şi 
o nouă sărbătoare religioasă spre a-l cinsti pe cel care a reuşit să repurteze 
asupra neînvinsului cuceritor al Constantinopolului o victorie atât de 
categorică 102. Papa Calist al III-lea a hotărât ca, din acel moment, în fiecare 
zi, la prânz, în toate lăcaşele de cult catolice, să fie trase clopotele în semn de 
ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Sofia,_Bulgaria; ro.wikipedia.org/wiki/Zla-tița,_Bulgaria). Obștină 
= cea mai mică unitate administrativ-teritorială locală bulgară, cele 28 de oblast-uri ale Bulgariei 
fiind împărțite în 264 de obștine (ro.wikipedia.org/wiki/Comunele_Bulgariei). 

90  Tiberiu Ciobanu, Campania dunăreană, în op. cit., p. 44-47.
91  Gheorghe Brancović a fost despot al sârbilor între 1427-1456 (Istoria lumii în date, p. 128).
92  Camil Mureşan, op. cit., p. 100; Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 235.
93  Tiberiu Ciobanu, Varna şi Kossovopolje, în op. cit., p. 38-43 şi p. 48-53.
94  Istoria lumii în date, p. 143.
95  Tiberiu Ciobanu, Belgrad, în op. cit., p. 54-58.
96  Istoria militară a poporului român, vol. II, p. 249. Camil Mureşan, op. cit., p. 200; Gÿörgÿ 

Balanyi, Nandor-fehérvár ostroma es felmentése, în „Hádtörténelmi Közlemények”, Budapesta, 
1911, p. 168.

97  Istoria lumii în date, p. 556.
98  Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., p. 61. În unele scrieri, Huniade este însă pomenit ca „unico 

Christi fortissimo athleta Iohanne Vayvoda”, adică „Ioan Voievod, unicul şi cel mai puternic atlet 
al lui Hristos” (Ioan Lupaş, op. cit., p. 3).

99  Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., p. 61.
100  Gÿörgÿ Balanyi, op. cit., p. 168.
101  Ibidem.
102  Camil Mureşan, op. cit., p. 200.
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înaltă preţuire pentru eroul de la Belgrad 103 şi pentru măreaţa sa izbândă, pe 
care „vicarul lui Iisus Hristos pe pământ” o considera „cel mai fericit moment 
al vieţii” sale 104.

Îmbolnăvindu-se, însă, de ciumă, Iancu de Hunedoara va muri, la 11 august 
1456, în tabăra sa de la Zemun 105 (nu departe de Belgrad, unde cu doar câteva 
săptămâni în urmă zdrobise urdia 106 turcească), sfârşitul său îndoliind întreaga 
lume creştină, odată cu dispariţia lui spulbe-rându-se, pentru multă vreme, şi 
speranţele de libertate ale popoarelor înrobite de Imperiul Otoman, căci (așa 
cum pe bună dreptate îl consideră academicianul Ioan-Aurel Pop), Huniade a 
fost, practic, „ultimul mare cruciat european” 107.

Pe bună dreptate George Bariţiu 108 considera că: „Eroismul şi toate virtuţile 
militare şi civile cu care strălucise Ioan Corvin în toată viaţa sa, îi câştigaseră 
locul în ordinea celor mai geniali comandanţi şi generali ai tuturor timpurilor” 109. 

103  Ioan-Aurel Pop, Transilvania în secolul al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea 
(cca. 1300-1456). 11. Ioan (Iancu) de Hunedoara (1407-1456) – eroul creştinătăţii, în Istoria 
Transilvaniei, vol. I (până la 1541), p. 281. Acest obicei, al trasului clopotelor la amiază, „există și 
astăzi [și] este atribuit în mod expres victoriei obținute de Iancu de Hunedoara împotriva turcilor, 
împotriva prigonitorilor creștinismului” (ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_de_-Hunedoara).

104  Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., p. 61.
105  Istoria României, vol. II, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1962, p. 446.
106  Termen de origine turco-mongolă, care se referă la oaste, oștire, armată turcească sau mon-

golo-tătară, dar mai are și semnificația de trupe, putere, hoardă (grupare administrativ-militară în 
care erau organizate popoarele nomade mongole primitive; ceată, bandă de oameni care jefuiesc, 
pradă și pustiesc; prin extensie, armată cotropitoare [dexon-line.ro/definiție/hoardă]), tabără militară, 
mulțime mare de oameni; gloată. Provine din cuvântul turco-mongol „ordu, orda, ordy, urdu”, care 
înseamnă „tabără” sau „oaste” (dexonline.ro/definiție/ordie).

107  Ioan-Aurel Pop, Numele din familia regelui Matia Corvinul: de la izvoarele de epocă la 
istoriografia contempo-rană, p. 138.

108  Om politic, publicist şi istoric român ardelean, care a trăit între anii 1812-1893 și este con-
siderat a fi întemeietor al presei româneşti din Transilvania („Gazeta de Transilvania”, „Foaie pentru 
minte, inimă şi literatură”, ambele înfiinţate în anul 1838). El a fost unul dintre conducătorii 
Revoluţiei Române de la 1848-1849, îndeplinind printre altele funcția de vicepreşedinte al Marii 
Adunări Naţionale de la Blaj (desfășurată între 3-5/15-17 mai 1848). Membru-fondator al ASTREI 
(în 1861) şi al Academiei Române (în 1866), George Barițiu a avut preocupări deosebite privind 
istoria românilor (Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă). A contribuit la 
eleborarea unor teme de filosofie a culturii şi filosofie a istoriei (Despre filosoful Schopenhauer). 
A avut concepţii iluministe, reflectate, foarte clar, în lucrarea sa Cuvântare scolasticească (Dicţionar 
enciclopedic, vol. I, p. 179). ASTRA (Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura 
Poporului Român) = asociație culturală fondată, între 23 octombrie și 4 noiembrie 1861, la Sibiu 
(de către „inteligențiile românești ardelene”, așa cum erau numiți intelectualii vremii), și care a avut 
un rol deosebit de important pentru mișcarea de emancipare culturală și politică a români-
lor din Transilvania (ro.wikipedia.org/wiki/Asociația_Transilvană_pentru_Literatura_Română_-și_ 
Cultura_Poporului_Român).

109  George Bariţiu, Ioan Corvin de Hunedoara. Originea, genealogia, faptele sale imortale, în 
„Transilvania”, tom. VI, nr. 5, 1873, p. 49. Genealogia = una dintre cele mai vechi, dar și printre 
cele mai importante, științe auxiliare ale istoriei având drept scop studiul nașterii și evoluția fami-
liilor, înrudirile care se stabilesc între persoanele unei epoci, evoluția acestor înrudiri în timp, precum 
și rolul pe care aceste înrudiri îl joacă în desfășurarea evenimen-telor istorice; genealogiile sunt 
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De asemenea, continuându-şi elogioasa caracterizare a învingătorului de la 
Belgrad, marele revoluţionar paşoptist român adăuga următoarele: „Tot aşa 
eminentele sale calităţi, ca bărbat de stat, ca creştin, ca om privat, îi asigură 
cele mai ilustre pagini nu numai în istoria patriei şi naţiunii, ci chiar în istoria 
generală a Europei” 110. În concluzie, acelaşi ilustru învăţat transilvănean scria 
că: „Oricine s-a ocupat mai îndeaproape de viaţa şi faptele lui Ioan Corvin a 
trebuit să se convingă că acest bărbat genial a fost pentru secolul său, cel încă 
barbar, corupt şi destrămat, un adevărat fenomen, în sensul cel mai nobil al 
cuvântului” 111.

Şi pentru a nu fi acuzat de subiectivism, citând doar opiniile unor cărturari 
români, iată ce considera istoricul şi diplomatul polon Jan Dlugosz 112 (unul 
dintre cronicarii vremii, care, în general, nu a prea avut cuvinte de laudă la 
adresa lui Iancu de Hunedoara), cu privire la dispariţia marelui erou al 
Creştinătăţii: „Moartea lui (Iancu de Hunedoara – n.n. T.C.) a fost păgubitoare 
nu numai ţării Ungariei, ci întregii lumi creştine, căci nimeni nu se află printre 
principii şi baronii unguri care să ducă mai cu însufleţire lupta împotriva 
turcilor” 113.

Înmormântat în Catedrala Romano-Catolică „Sf. Mihail” din Alba Iulia, 
marelui dispărut i s-au săpat pe piatra funerară următoarele cuvinte (aparţinând, 
se pare, legatului [reprezen-tantului diplomatic] papal Giovanni de 
Capestrano 114), care, într-un anumit sens, exprimau, la epoca respectivă, un 
mare adevăr: „S-a stins lumina lumii” 115.
înșiruiri sistematice ale membrilor unei familii, făcute pentru a stabili originea și gradul lor de 
rudenie; termenul «genealogie» provine din cuvintele grecești vechi „genos”, adică „rasă, familie, 
generație”, și „logos”, care înseamnă „cuvânt, învățătură, știință” (ro.wikipedia.org/wiki/Genealogie).

110  George Barițiu, op. cit., p. 49.
111  Ibidem.
112  Jan Dlugosz, istoric şi diplomat polon, care a trăit între anii 1415-1480. Principala sa operă, 

Historia Poloniae (în care sunt prezentate evenimentele până în anul 1480), cuprinde în paginile 
sale numeroase informaţii cu privire la istoria românilor, inclusiv referiri la faptele lui Iancu de 
Hunedoara (Dicţionar enciclopedic, vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 118).

113  József Teleki, op. cit., vol. II, Pesta, 1852, p. 445.
114  Călugăr franciscan, teolog, scriitor și diplomat, care a trăit între 1386-1456. El este cel care 

a reușit, în vara anului 1456, să adune o armată, cu care l-a ajutat pe  Huniade să-i învingă pe turci 
în bătălia de la Belgrad. La fel ca și Iancu de Hunedoara, Capestrano (Capistrano) a murit de ciumă la 
nici două luni după ce s-a stins ilustrul său camarad de arme (ro.wikipedia.org/wiki/
Ioan_de_Capistrano).

115  Ioan-Aurel Pop, Voievodatul Transilvaniei şi Părţile Vestice în secolele XII-XVI, în O istorie 
a românilor. Studii critice (coordonator: Stephen Fischer-Galaţi, Dinu C. Giurescu, Ioan-Aurel Pop), 
Editura Fundaţia Culturală Româ-nă, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1998, p. 106; 
Idem, Transilvania în secolul al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea (cca. 1300-1456). 
11. Ioan (Iancu) de Hunedoara (1407-1456) – eroul creştinătăţii, în Istoria Transilvaniei, vol. I (până 
la 1541), p. 281.


